
 
 
 
 
Het bestuur van de SIO Noord Holland te Hoorn roept sollicitanten m/v op 
voor het vervullen van een vacature voor godsdienstleerkracht.  
 
Functie-informatie  
 

Functienaam : Godsdienstleerkracht (OP) 
Schaalniveau : LA 
Werkterrein : Onderwijsproces - Leraren  
Activiteiten : Verzorgen van godsdienstlessen en taken op gebied van identiteit 
Vacature  : 0,4490fte (werkdagen in overleg).Tijdelijke aanstelling tot 31/07/2016 
Gegevens school  : Basisschool Elif Hoorn (naam o. v.), Hanebalk 1, 1628 MA Hoorn 
Contact   : 033 4571001 ISBO   

De godsdienstleerkracht is verantwoordelijk voor de organisatie van het godsdienstonderwijs, het 
verzorgen van godsdienstonderwijs, het participeren in schoolse activiteiten en professionalisering. 

Godsdienstonderwijs 

 Volgt de jaarplanning godsdienstonderwijs; 

 Geven van godsdienstles (theorie) aan de groepen: 1 t/m 6; 

 Zorg dragen dat ook andere wereldgodsdiensten aandacht krijgen (godsdienstige vorming); 

 Het participeren bij alle schoolse activiteiten 

 Gevraagd en ongevraagd het ondersteunen van het team en directie over zaken aangaande 
islam en levensbeschouwelijke identiteit van de school; 

 Deelnemen aan de teamvergaderingen; 

 Bijhouden van en team informeren over de Islamitische kalender en feestdagen; 

 Overleg met ouders; 

 Gesprekken met leerlingen, indien identiteit daarin een rol speelt (bijv. gedrag, godsdienstles);  

 Deelnemen aan werkgroepjes om de identiteit te bewaken; 

 Mede organiseren van Islamitische feesten;  

 Deelnemen aan buitenschoolse activiteiten; 

 Pleinwacht lopen / toezicht houden; 

Professionalisering 

 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; 

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; 

 Bestudeert relevante vakliteratuur. 
 
Kennis en vaardigheden 

 Bezit van een Pabo diploma: 

 Kennis van de Islam op HBO niveau; 

 Overtuigend en belijdend moslim(a) zijn; 

 Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis; 

 Opbrengst- en handelingsgericht werken;  

 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; 

 Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden; 
 
 

Informatie inwinnen of direct solliciteren kunt u doen bij dhr. Y. Altuntas: y.altuntas@deisbo.nl 033-
4571001. U kunt uiterlijk tot 9 juni 2015 op deze advertentie reageren. 
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