Wij zijn voor schooljaar 2018-2019 op zoek naar twee groepsleerkrachten voor de Islamitische basisschool Al Islaah in Harderwijk. Het gaat om een aanstelling voor vijf dagen, maar parttime werken is ook
mogelijk.
Basisschool Al Islaah is een groei school met een leuk en enthousiast team. De school staat open voor iedereen
ongeacht culturele achtergrond of religie. Wij zien diversiteit juist als een verrijking.
Bent u een leerkracht met passie voor lesgeven? Bent u flexibel, daadkrachtig, enthousiast en kindgericht? dan zijn wij
per direct op zoek naar u.
Takenpakket:










Zorgen voor een prettig leef- en werkklimaat in de groep.
Bevorderen van de sociaal- emotionele en morele ontwikkeling van leerlingen.
Zorgen dat de kinderen de culturele bagage vanuit de kerndoelen zich eigen maken.
Voeren van een adequaat klassenmanagement.
Zorgen voor een goede afstemming tussen zijn/haar eigen werk en dat van collega’s.
Bijdragen aan het goed functioneren van de totale schoolorganisatie.
Onderhouden van professionele contacten met ouders en externe partners.
Werken aan persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.
Maken van handelings- en groepsplannen en deze uitvoeren in overleg met de IB-er.

Onze nieuwe leerkracht:










heeft een afgeronde PABO- opleiding of bijna afgestudeerd;
heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
heeft een positief-kritische houding naar zichzelf en naar anderen;
is flexibel, daadkrachtig, enthousiast en leergierig;
is professioneel, planmatig en resultaatgericht;
heeft ervaring met GIP en ADI model;
is pedagogisch sterk, consequent naar leerlingen, begeleidt en straalt gezag uit;
ziet het als een uitdaging om de klas, bestaande uit losse individuen tot een groep te vormen;
heeft een positieve houding naar het kind toe.

Wat bieden wij?





een prettige werkomgeving;
collegiale en inhoudelijke ondersteuning, begeleiding en scholing;
doorgroeimogelijkheden;
een tijdelijk dienstverband met uitzicht op onbepaalde tijd.

Arbeidsvoorwaarden:
Conform CAO PO.
Wilt u meer informatie over deze vacature of wilt u solliciteren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mw.
Ruijmgaart op telefoonnummer 0341-429001 of mailen naar directie.alislaah@elamalscholen.nl.
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