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VACATURE 
 
De Stichting Islamitische scholen Rijn en Gouwe zoekt m.i.v. 1 januari  2016 een ambitieuze 

directeur (m/v) voor basisschool Al Qalam (“De Pen”) in Gouda. 

Over de vacature 

Taken en bevoegdheden 
De nieuwe directeur wordt integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig, financieel en 
personeelsbeleid van de school. Je bent aanspreekpunt voor o.a. het personeel, de ouders, 
medezeggenschapsraad en het schoolbestuur. 
  
We zoeken een directeur die 

 Een afgeronde onderwijskundige HBO opleiding heeft (bij voorkeur PABO); 
 een afgeronde schoolleidersopleiding heeft of de bereidheid heeft deze te volgen; 
 leidinggevende ervaring heeft; 
 kwaliteiten heeft met betrekking tot het professionaliseren en ontwikkelen van 

medewerkers; 
 empathisch, daadkrachtig en besluitvaardig is; 
 communicatief sterk is en mensen weet te (ver)binden; 
 de school naar binnen en naar buiten toe met verve presenteert en vertegenwoordigt; 
 een belijdend moslim(a) is. 

Wij bieden je 

 een uitdagende en zelfstandige baan in een van de mooiste steden van het Groene Hart; 
 een school met betrokken ouders; 
 een school met een jong team dat wil leren en ontwikkelen; 
 ondersteuning door de directeur-bestuurder; 
 een aanstelling van fte 1,0000 (0,8000 is bespreekbaar); 
 inschaling op basis van de CAO PO. 

De school 
Al Qalam telt 440 leerlingen verdeeld over 22 groepen. Elk kind is uniek en talentvol. Al Qalam 
hanteert de principes van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken om aan de 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften van alle leerlingen te voldoen.  

Al Qalam is onderdeel van Stichting Islamitische scholen Rijn en Gouwe. De stichting heeft 2 
basisscholen, Al Qalam en de An Noer in Alphen aan den Rijn. Beide scholen hebben uitstekende 
resultaten en een zeer goede reputatie. 



  
 

  

Voor meer informatie 
Said Boukayouh, dagelijks bestuurder, telefoon 0182 553965 of 06 47855098. 
  
Sollicitatieprocedure 
Ben je enthousiast geworden bij het lezen van deze vacature en sta jij in de startblokken om aan 
de slag te gaan dan zien we je cv en motivatie graag tegemoet. 
De benoemingsadviescommissie maakt een eerste selectie en nodigt de geschikte kandidaten uit 
voor een selectiegesprek. Een assessment centre kan deel uitmaken van de procedure. 
 
Stuur je sollicitatie met CV vóór 1 november 2016 naar: 
 

info@al-qalam.nl 
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