
 
 

Islamitische Bredeschool El Kadisia 

Adres: Piet Mondriaanplein 2, 1061 SC  AMSTERDAM 

Telefoon :   020  613 8 648  Mail : info@elkadisia.nl Website :  www.elkadisia.nl  

 
Betreft: Vacature Islamitische basisschool El Kadisia  te Amsterdam 
 
We zijn voor het   schooljaar 2016-2017 op zoek naar : 
 
•  fulltime en parttime leerkrachten  voor de groepen 1 t/m 8. 
 
Bent u een leerkracht met passie voor lesgeven? Bent u flexibel, daadkrachtig, 
enthousiast en kindgericht? Dan zijn wij op zoek naar u. 
 

Onze nieuwe collega: 
• Zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat in de groep; 
• Bevordert de sociaal emotionele en morele ontwikkeling van leerlingen; 
• Zorgt dat de kinderen zich de culturele bagage vanuit de kerndoelen eigen 
maken; 
• Voert een adequaat klassenmanagement; 
• Zorgt voor een goede afstemming tussen zijn/haar eigen werk en dat van 
collega’s; 
• Draagt bij aan het goed functioneren van de totale schoolorganisatie; 
• Onderhoudt op een professionele manier contacten met ouders en externe      
partners; 
• Werkt aan persoonlijke ontwikkeling en professionalisering; 
• Maakt handelings- en groepsplannen en voert deze uit in overleg met de IB-
er. 

 
Onze nieuwe collega  heeft:  
• Een afgeronde PABO-opleiding; 
• kennis en ervaring met de methode Piramide ( gr 1 /2); 
•Affiniteit met het Islamitisch onderwijs; 
•Goede contactuele en communicatieve vaardigheden; 
• Een positief-kritische houding naar zichzelf en naar anderen; 
• Flexibiliteit, daadkracht, enthousiasme en leergierigheid; 
• Een professionele houding, is planmatig en resultaatgericht; 
• Ervaring met GIP en ADI model 
• Natuurlijk gezag, is pedagogisch sterk en consequent naar leerlingen; 
• De vaardigheden om een klas,bestaande uit losse individuen tot een groep 
  te vormen 
• Een positieve houding naar het kind 

 
Wilt u meer informatie over deze vacature of wilt u solliciteren, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur van de school ,mevr I.Ritfeld op telefoonnummer 020-
6138648 of per e-mail  i.ritfeld@elkadisia.nl 
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