Nieuwe visie
Onze school vaart een duidelijke koers. Ons kompas daarbij is onze visie en missie. We hebben
samen kernwaarden geformuleerd die richting geven aan ons handelen, de inrichting van de
leeromgeving en de wijze waarop we samen een leergemeenschap willen vormen.
De Arke is een school waar jij je eigen koers leert varen.
De missie van onze school is:
 Ieder kind telt mee, doet mee en ontwikkelt zich, altijd en overal.
 Op CBS De Arke creëren we een omgeving waarin kinderen, ouders en teamleden
elkaar ontmoeten, inspireren en van en met elkaar leren.
 De teamleden creëren een omgeving waarin kinderen al spelend en ontdekkend leren.
Er is een passend aanbod dat aansluit bij de talenten en mogelijkheden voor elk kind.
 We geven ruimte aan de ontwikkeling van kwaliteiten van kinderen op zowel cognitief
gebied als op persoonsvorming. Daarbij krijgen ze de begeleiding en ondersteuning die
nodig is om zich optimaal te ontwikkelen.
Binnen ons onderwijs staan de volgende 3 kernwaarden centraal, dit zijn waarden die
belangrijk zijn in ons dagelijkse leven op school:
1. Betekenisvol
2. Authentiek
3. Betrokken
Betekenisvol
Zingeving is bij ons werken vanuit de christelijke identiteit. Vanuit de Bijbelverhalen zijn we
bezig met zingeving. De normen en waarden daaruit spelen een rol bij ons werken, leren,
spelen en omgaan met elkaar.
We werken vanuit een thematische aanpak, door de verbinding
tussen vakken krijgen leerlingen een dieper en meer samenhangend inzicht in de leerstof,
opdrachten sluiten aan bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind en dit
vergroot hun leermotivatie.
Enerzijds gaat het altijd om het leren van een maatschappelijk betekenisvolle inhoud,
anderzijds maakt het kind daarbinnen ook keuzes die voor hem persoonlijk betekenis hebben
en bijvoorbeeld passen bij zijn/haar interesses of behoeftes van dat moment.
Authentiek
Iedereen is uniek. Leerprestaties en kennisontwikkeling zijn belangrijk, maar stilstaan bij wie
je bent en mag zijn in deze wereld vinden wij minstens zo belangrijk. De kinderen krijgen
ruimte om hun talenten te ontdekken en worden daartoe uitgedaagd en ondersteund door de
teamleden. Dat doen we in samenwerking met de ouders. Kinderen zijn medeeigenaar van hun eigen leerproces en staan samen met de leerkrachten aan het roer van hun
persoonlijke ontwikkeling. We leren kinderen om de eigen koers te varen.
Betrokken
We werken vanuit een positief leerklimaat, waar iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt en
waar kinderen en teamleden geboeid en geconcentreerd met hun werk bezig zijn.
We dragen samen met de ouders verantwoordelijkheid voor het leren en opvoeden van het
kind, zodat het alle mogelijkheden krijgt om te kunnen groeien. Samen met ouders denken we
na over dat wat werkt voor het kind, zodat het onderwijs dat we geven goed aansluit bij de
behoeftes en talenten van het kind.
We hebben oog voor wat er in onze nabije omgeving en de wereld speelt en wat we bijdragen
daaraan. We willen de kinderen op laten groeien tot zelfbewuste wereldburgers. We treden de
omgeving met een open houding tegemoet en werken samen met anderen waarmee we ons
onderwijs verrijken.

