
Talentvolle leerkracht 

voorlopig op invalbasis, voor 0,63-0,83 fte 

We hebben per direct plaats voor een bevoegde en ambitieuze leerkracht die weet van aanpakken. Ervaring is 

een pre of de bereidheid om het maximale uit zichzelf als pedagoog en didacticus voor de kinderen en de rest 

van de school te halen. Je bent een groepsleerkracht met de ambitie om waardevol te zijn voor de school in zijn 

geheel. 

Het betreft hier leerlingen waarvan het merendeel hooggemiddeld intelligent is en een normaal gemiddelde 

hoeveelheid kinderen met extra zorg. Bij het leeuwendeel van de kinderen hebben we te maken met 

tweedetaalleerders. Als je om de juiste redenen leerKRACHT geworden bent, durven we je een tijd te garanderen 

overladen met veel voldoening. 

Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuw talent en een groeiende school zijn, geven we de voorkeur aan de 

leerkracht die wil doorgroeien naar excellentie samen met liefdevolle teamgenoten. 

Elke leerkracht -vervanger of niet- krijgt de nodige begeleiding van ons zodat je je optimaal blijft ontwikkelen. 

Onze secundaire voorwaarden zijn goed tot uitstekend en je komt in een familie terecht waar veel (en hard!) 

gelachen wordt, maar waar een no-nonsens-cultuur geldt als het gaat om de zorg voor onze kinderen. 

De Al-Ghazali is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag met ca 240 leerlingen. We zijn de eerste 

islamitische basisschool die Nederland rijk is. We zijn trots op onze geschiedenis en kijken reikhalzend uit naar 

onze toekomst die alleen maar rijker wordt.         

  

We zijn een zeer gemêleerd  team van professionals, waarin wordt verwacht: 

dat je beschikt over de bevoegdheid tot leraar; 

dat je niet schroomt om vragen te stellen; 

dat je goed feedback kunt ontvangen en geven; 

dat je zelf ook met initiatieven en verbetervoorstellen komt; 

dat je over over zeer goede samenwerkingsvaardigheden beschikt; 

je bent betrouwbaar; 

je werkt met de juiste intenties en je checkt en dubbelcheckt ze; 

je hebt het vermogen om te reflecteren op je eigen HANDELEN ; 

je weet van aanpakken en 

je kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde groeps- en schoolklimaat; 

gegeven de identiteit van onze school geven we de voorkeur aan een belijdende moslimleerkracht. 

Denk jij te passen in ons team? 

Stuur dan direct je sollicitatiebrief en CV per e-mail naar kkarso@sipor.nlof solliciteer online. Bellen naar 

0104152167 (kantoortijden) mag ook. 

Meer informatie kun je verkrijgen bij Kristel Karso, directeur. 
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