
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Directeur m/v (fulltime) 
 

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland 
 

SIO Noord-Holland is een nieuwe organisatie die een school op Islamitische grondslag is gestart 
in Heemskerk. De stichting heeft pedagogische, onderwijskundige en levensbeschouwelijke 
aspecten hoog in het vaandel staan. De nieuwe directeur neemt samen met het bestuur de 
uitdaging aan om deze school goed neer te zetten. Daarbij is van belang dat de directeur de 
onderwijsinhoudelijke processen op zich gaat nemen en de bovenschoolse taken uitgevoerd 
zullen worden door het bestuur.  
 
Het bestuur van basisschool Elif te Heemskerk zoekt per direct een enthousiaste en 
gemotiveerde directeur.  
 
Wij zoeken iemand die: 

-  een afgeronde Hbo-opleiding heeft (bijvoorkeur PABO); 
-  over aantoonbare managementkwaliteiten beschikt; 
- een afgeronde schoolleideropleiding en RDO-registratie heeft; 
-  kennis heeft over competentiemanagement en opbrengstgericht leiderschap;  
-  leiding geeft met visie, daadkracht en integriteit; 
-  ervaring heeft met het opzetten en organiseren van complexe processen; 
-  achter de islamitische identiteit van de school staat; 
-  affiniteit heeft met de moslimgemeenschap in het algemeen en met moslimleerlingen in 

het bijzonder; 
-  kan omgaan met culturele verschillen en stresssituaties; 
-  verbindende kwaliteiten bezit en bruggenbouwer is;  
-  vernieuwingen in goed overleg met het team weet te initiëren, te continueren en 
 te borgen; 
-  een evenwicht weet te bewerkstelligen tussen verschillende belangen en 

inlevingsvermogen heeft, vertrouwen kan winnen en vertrouwen geeft. 
 
Wij bieden: 

-  een nieuw en enthousiast team; 
-  een goed werkklimaat met collegiale ondersteuning; 
-  professionele ondersteuning door de besturenorganisatie ISBO; 
-  samenwerking en kennisuitwisseling met collega-directeuren binnen het Islamitisch 

Onderwijs; 
-  een salaris conform CAO - PO afhankelijk van kennis en ervaring; 
- ruime ambulante tijd met administratieve ondersteuning. 
 



 

 

Een assesment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
 
 
U kunt uw sollicitatie met uitgebreide C.V. vóór 15 oktober 2014 mailen naar: 
info@deisbo.nl  

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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