
  

   

 

 

Vacature op IBS Hilal Zwolle 

 
Basisschool Hilal in Zwolle is een school op islamitische grondslag, die aangesloten is bij de 

SIMON scholen (Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost 

Nederland). In Zwolle zijn wij in augustus 2014 van start gegaan met twee combinatie 

klassen 1-2 en 3-4. Voor het schooljaar2017-2018 hebben wij alle groepen van 1 t/m 8. Wij 

zijn nog een kleine school die in een groeifase zit. Uitgangspunt van de identiteit van onze 

school is “Worden wie je bent”. Wij willen zoveel mogelijk binnen ons onderwijs aansluiten 

bij de thuissituatie van de kinderen zodat zij kunnen worden wie ze zijn. 

 

Basisschool Hilal in Zwolle is per 3 september 2017 op zoek naar:  

Groepsleerkrachten m/v voor 2 FTE voor de midden- en bovenbouw. Deze functies kunnen 

ook in deeltijd worden ingevuld. 

 

Wij vragen 

• ervaring in de bovenbouw en middenbouw 

• ervaring heeft met NT2 kinderen 

• kennis heeft van De Vreedzame School  

• ervaring heeft met combinatie groepen 

• ervaring heeft met groepsverantwoordelijkheid 

• (mee)denkt in verbeteringen in pedagogisch-, didactisch en organisatorisch opzicht 

• Passend onderwijs kan bieden 

• zelfstandig kan werken 

• bovenal hart heeft voor kinderen en collega’s 

 

Taken groepsleerkracht o.a.: 

• Het voorbereiden, aanbieden en evalueren van onderwijs aan een groep leerlingen 

• Het zorgdragen voor een inzichtelijk en kwalitatief goede leerling zorg 

(groepsplannen, handelingsplannen en opp’s) en daarmee handelingsgericht en 

opbrengstgericht werken 

• Het onderhouden van contacten met ouders, collega’s 

• Het bijdragen aan de ontwikkeling van de school, onder andere door taakbeleid en 

vergaderingen 

 

Wij bieden: 

• een prettige en uitdagende werksfeer 

• enthousiaste collega’s die voor je klaar staan 

• een tijdelijke benoeming voor een jaar met de mogelijkheid tot een vaste benoeming 

• Salaris conform cao 

 

Er is een uitgebreidere functiebeschrijving beschikbaar. Op aanvraag wordt deze 

toegezonden. 

 

Sollicitatie informatie 

Reageren: 

Graag ontvangen wij uw uitgebreide motivatie en actueel C.V. uiterlijk op 4 juni 2017, bij 

voorkeur per mail. U kunt dit richten aan:  

Basisschool Hilal, t.a.v. Ayhan Tonca, Directeur, Palestrinalaan 915, 8031 VA Zwolle, mobiel: 

0654293670 

Email: o.v.v. vacature IB IBS Hilal” hilal@simonscholen.nl  

 


