
 

 

VACATURE  Telefoon 
E-mail 

: 023-5472184 
: dorine.rings 

De Ark, Heemstede 
 

Leerkracht groep 1-2 
(Maandag, dinsdag, woensdag) 
 
Ben jij onze nieuwe collega die het leuk vindt om in 
de kleuterklas te werken met schoolbrede thema’s? 
Je ontwerpt, samen met je collega’s, uitdagende en 
originele lessen op basis van De Noordwijkse 
Methode.   
 
Onze kleuterbouw is recentelijk uitgebreid van 
twee naar drie klassen. Wij zijn op zoek naar een 
professionele, liefdevolle en enthousiaste 
leerkracht. Het betreft een functie van twee en een 
halve dag. Eventuele (kleine) uitbreiding is 
bespreekbaar.   
 

 

Wij zoeken iemand: 
 

● Die de visie van de Noordwijkse Methode onderschrijft; 
● Die goed kan samenwerken met andere teamleden; 
● Die een betrokken, leergierige en enthousiaste houding 

heeft; 
● Die affiniteit heeft met thematisch werken. 

 
 
Wij bieden: 
 

● Een fijn, betrokken en gedreven team; 
● Gemotiveerde, hardwerkende leerlingen; 
● Een uniek onderwijsconcept met veel eigen inbreng; 
● Positief kritische, betrokken en hulpvaardige ouders; 
● Een school met een uitstekende sfeer en prima 

resultaten. 
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Onze school 
De Ark in de Geleerdenwijk van Heemstede is een basisschool met ongeveer 200 
leerlingen, verdeeld over negen groepen. 
 
We hebben een uniek onderwijsconcept met voor de kernvakken gedegen, traditioneel 
onderwijs in een modern jasje gedurende de ochtenden. Dit wordt gecombineerd met 
eigentijds thematisch, ontdekkend onderwijs voor de vakken wereldoriëntatie en kunst 
volgens de Noordwijkse Methode in de middagen. We zien dat dit onze leerlingen 
aanspreekt. Zij willen graag leren en uitgedaagd worden al vanaf groep 1.   
 
De ouders zijn positief kritisch en denken graag op constructieve wijze mee over goed 
onderwijs en opvoeding. Samen vinden we het belangrijk dat de basis van taal en rekenen 
stevig gelegd wordt. Daarnaast is er veel aandacht voor andere vaardigheden zoals creatief 
denken, samenwerken en presenteren.  
  
Het team van ongeveer 20 medewerkers is zelfstandig, hecht en betrokken bij elkaar en de 
school. Er is een uitstekende, gemoedelijke sfeer op school. Met veel enthousiasme werken 
we samen aan goede ondersteuning en onderwijs voor al onze leerlingen. Naast de 
groepsleerkrachten zijn op school ook werkzaam: een IB-er, RT- er, onderwijsassistent, 
vakleerkrachten muziek en gym, gepensioneerde leerkrachten als ondersteuning, een 
administratief medewerker en een conciërge.  
 
Hard werken vinden we geen probleem en we houden grip op een acceptabele werkdruk 
door het maken van keuzes. Verder zijn we continu bezig met het ontwerpen van de 
atelierlessen, het inzetten van actieve werkvormen en het toepassen van Teach like a 
Champion-technieken. 
Speerpunten voor de komende schooljaren zijn het invoeren van Engels vanaf groep 1, het 
verder ontwikkelen van de weektaak en het invoeren van lesmethode Staal. 
 
Meer informatie over de school is te lezen op de website van de school en in de schoolgids                                   
op de website http://www.arkheemstede.nl en www.scholenopdekaart.nl en             
www.noordwijksemethode.nl. 
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Over Stichting Jong Leren 
Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. Stichting Jong Leren heeft 29 
scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. Onze slogan ‘De kunst van het leren’ betekent dat 
wij gaan voor goed onderwijs verzorgen. Belangrijk hierin vinden wij vakmanschap 
creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren betreft, voor 
onze leerlingen, maar ook voor de volwassen professionals die bij Jong Leren werken. Jong 
Leren staat voor: Ruimte geven, Elkaar uitdagen, Samen leren. Lees meer op www.jl.nu. 
 

Functie / groep  Leerkracht groep 1-2 

Werktijdfactor / aantal uren  0,5750 WTF 

Werkdagen   maandag, dinsdag en woensdag 

Type aanstelling  tijdelijk, met uitzicht op vast 

Start- en (evt.) einddatum  met ingang van 28 oktober 2019 

 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van de school, Dorine 
Rings 023-5472184. 
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