
 

 
 

 
Het bestuur van SIPOR zoekt per 1 augustus  2015 voor de Al-Ghazali school in Rotterdam-
Spangen 

 

een Leraar / coördinator m/v 1,0 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 aantal 
leerlingen bedraagt 1451, het aantal medewerkers 149. Het bestuur van de SIPOR stuurt op 
hoofdlijnen. CvB is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De directeuren van de 
scholen zijn verantwoordelijk voor de eigen school. In het Bovenschools Management Team, 
waaraan alle directeuren deelnemen, wordt onder leiding van de CvB het beleid voorbereid. 

 
 
 
 

De Al-Ghazali school staat in 
Rotterdam, in de wijk Spangen en is 
de eerste Islamitische basisscholen 
in Nederland.  
 
 
De leiding is in handen van een 
directeur en wordt aangestuurd 
volgens het stafmodel. De directeur 
is volledig ambulant.  
 
 
De school telt 278 leerlingen.  
Het team bestaat uit 28 medewer-
kers.  
 
 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij  
de directrice van de school, Najiba 
Belah. Telefoon: 010-4152167 of 
email: nbelah@sipor.nl   
 
 
Sollicitatie: 
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien 
van CV, kunt u voor 1 juli 2015 
richten aan:  
Al-Ghazali school 
t.a.v. mevrouw N. Belah  
Van Lennepstraat 17 
3027 SP Rotterdam   
Mailen kan ook: nbelah@sipor.nl  
 
 

 
 

 
De functie leraar / coördinator:  
De leraar coördinator geeft onderwijs en begeleidt 
leerlingen,  coördineert het onderwijs voor een groep 
in de school en geeft functioneel leiding aan een groep 
medewerkers, levert een bijdrage aan de algemene 
onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling van het 
onderwijs en is verantwoordelijk voor 
professionalisering. 
 
Onze leraar/coördinator beschikt over:  

• een afgeronde opleiding midden management, de 
opleiding reeds volgt, óf bereid is een opleiding 
daartoe te volgen; 

• goede communicatieve, coördinerende en 
organisatorische vaardigheden. 

 
Onze leraar/coördinator moet in staat zijn om:  

• het operationele beleid van de school te vertalen naar 
de dagelijks uitvoering in een deel van de school en 
ziet toe op de uitvoering; 

• leerprocessen en werkmethoden te optimaliseren door 
bijvoorbeeld in de randvoorwaardelijke sfeer 
oplossingen te bieden; 

• doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-
didactisch klimaat van het deel van de school te 
bewaken; 

• (dreigende) problemen te signaleren in de 
onderwijsuitvoering en adviseert de directeur over te 
nemen maatregelen; 

• leerkrachten te coachen  en begeleiden; 
• toe te zien op de naleving van teamafspraken. 

 
Arbeidsvoorwaarden:  
De benoeming is in eerste instantie tijdelijk  met 
uitzicht op vast. Een salaris conform CAO-PO 

 
 

 
 
 
 
 

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


