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Functieomschrijving 

Ben jij de gedreven onderwijskracht die wij zoeken, reageer dan snel: 

Basisschool Yunus Emre gevestigd in den Haag, is voor het nieuwe schooljaar 2016-2017 op zoek 
naar een groepsleerkracht. Ben jij een groepsleerkracht die op meerdere terreinen inzetbaar is? Die 
bereid is zich te verdiepen in leerlingen met een andere achtergrond? Neem dan contact met ons op! 

Functie-eisen 

Profiel: 

 Je hebt een afgeronde Pabo opleiding. 

 Je hebt ervaring met het lesgeven. 

 Je bent flexibel, daadkrachtig, enthousiast en leergierig. 

 Is professioneel, resultaatgericht en planmatig. 

 Je bent pedagogisch sterk, begeleidt de leerlingen heel consequent en straalt gezag uit. 

 Je vindt het belangrijk om de leerlingen iets mee te geven. 

 Je kunt goed orde houden in de klas en weet de leerlingen voor je te winnen. 

 Je hebt een sturende rol en motiverende rol in de klas. 

 Je hebt een positieve kindhouding. 

Aanbod: 

 Wij bieden je een salaris conform de onderwijs cao 

 Wij begeleiden je gedurende het hele traject dat je voor ons werkt. Dit doen wij door middel 
van coaching/training en individuele coachingsgesprekken. 

Schoolprofiel 

De basisschool Yunus Emre werkt vanuit een Islamitische levensbeschouwelijke grondslag. Dit 

betekent dat de uitgangspunten van de school hierdoor bepaald worden. Daarnaast geldt het 

Nederlandse curriculum voor het primair onderwijs als richtsnoer voor de lessen die wij op school 

geven. 

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. We passen het onderwijs 

aan op de mogelijkheden van de leerling. Ook leren de kinderen samen te werken. Wij zijn en 

‘vreedzame’ school. De teamleden zorgen ervoor dat de rustige sfeer in de groep ook in andere 

ruimtes te vinden is. 

Solliciteren: 

Je motivatie en Curriculum ontvangen wij graag via het mailadres info@bsyunusemre.nl. 
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