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

 
 

           

Het bestuur van SIPOR zoekt per 1 april 2015 voor é én van haar scholen, nl. de 
islamitische basisschool Al-Ghazali te Rotterdam,  

 

  een Directeur m/v 
      (1,000 wtf) 

 
SIPOR is een professionele onderwijsorganisatie bestaande uit 4 basisscholen in de regio 
Rijnmond. Onder SIPOR vallen de basisscholen Al-Ghazali, Ibn-i Sina, Ikra en Noen. Het totaal 
aantal leerlingen bedraagt 1328, het aantal medewerkers 130. In het Bovenschools 
Management Team, waaraan alle directeuren van de SIPOR-scholen deelnemen, wordt onder 
leiding van de voorzitter van het College van Bestuur het beleid voorbereid. 
 

  Wij zoeken iemand die: 
• beschikt over aantoonbare management – en 

organisatorische kwaliteiten; 
• een schoolleidersopleiding heeft gevolgd of bereid is te 

volgen; 
• in staat is om de school opbrengstgericht aan te sturen; 
• een heldere visie heeft op opvoeding en onderwijs en 

deze visie kan vertalen naar evenwichtige 
onderwijsinhouden en organisatieontwikkeling van de 
school; 

• affiniteit heeft met de Islam en/of het islamitisch 
onderwijs; 

• helder en duidelijk kan communiceren met kinderen, 
ouders en team, en toegankelijk is voor alle partijen 

• doortastend en flexibel kan optreden; 
• een team collegiaal kan inspireren en motiveren; 
• de nodige druk aankan en daarbij het gevoel voor humor 

niet verliest; 
• op de hoogte is van actuele onderwijskundige en 

maatschappelijke ontwikkelingen.  
• ondernemend en energiek is, met zakelijk/financieel 

inzicht en ervaring. 
 

  Wij bieden: 
• Een salaris conform CAO-PO + onkostenvergoedingen. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 
 
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, kunt 

u voor 16 januari 2015 richten aan: 
SIPOR 
T.a.v. Dhr. C. Gerdan, voorzitter College van Bestuur 
Postbus 51188, 3007 GD Rotterdam 
 
Of per email: c.gerdan@sipor.nl 
 

De Al-Ghazali school is 
gevestigd in de Rotterdamse 
wijk Spangen en is de oudste 
islamitische basisschool in 
Nederland.  
 
De leiding is in handen van 
een directeur en wordt 
aangestuurd volgens het 
stafmodel. De directeur is 
volledig ambulant.  
 
De school telt 245 leerlingen, 
verdeeld over 13 groepen.  
 
De ouders kiezen bewust voor 
het islamitisch onderwijs. Het 
team bestaat uit 17 
leerkrachten, een IB’er, een 
ouderconsulent, twee 
conciërges, twee 
gymleerkrachten, een 
godsdienstleerkracht, enkele 
onderwijsassistenten en een 
administratief medewerkster. 
 
Meer informatie kunt u 
verkrijgen bij dhr. C. Gerdan, 
voorzitter College van Bestuur 
(tel.: 06 – 27 20 44 40) of 
www.sipor.nl 


