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
combinatieklassen 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 1 september 2017 op zoek naar een: IB-er m/v voor (16
uur) 0,4 FTE
Als IB-er heb je ervaring in de onder- en bovenbouw. Je vindt het een uitdaging om
nieuwe ontwikkelingen, o.a. in het passend onderwijs, te implementeren binnen de school. Je
participeert in verschillende zorgstructuren van het passend onderwijs in Zwolle. Je bent
iemand die organisatorisch denkt en meedenkt met de directie. Daarnaast ben je doelgericht,
heb je een actieve werkhouding en ben je sterk in samenwerken. Het is belangrijk dat je
onderwijsinhoudelijk de vertaalslag kunt maken naar de zorgpraktijk. Daarnaast ken je de
doelgroep en de zorgvragen van onze leerlingen.
Verder ben je creatief in het bedenken van handige, praktische oplossingen en sterk in het
coachen van leerkrachten.
Is dit een passende beschrijving bij jouw persoon? Dan hopen wij dat jij solliciteert op deze
vacature!
Functie-eisen
- Je bent in het bezit van een afgeronde PABO-opleiding en je hebt een certificaat IB
(of heb je daar ene specifiek opleiding voor gevolgd).
- Je hebt kennis van en ervaring met HGW en OGW.
- Je bent in staat onderwijsinhoudelijk boven de stof te staan en je weet dat de rol van
IB’er vooral een coachende en voortrekkersrol is.
- Je bent sterk in het coachen van leerkrachten.
- Je bent daadkrachtig en je staat stevig in je schoenen en je bent in staat een
zorgteam te leiden.
- Je werkt systematisch en cyclisch.
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

