Functie-informatie Leerkracht PO (ter vervanging van medewerker tijdens zwangerschapsverlof)
Functietitel
Organisatie

Leerkracht groep 4
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ)

Naam School
Denominatie
Type Onderwijs

IBS De Horizon
Islamitisch
Regulier

Periode
Salarisschaal
FTE

6 mei t/m 9 oktober 2020 (tijdelijk)
L10
1,0
Dagen: ma t/m vrijdag

Functiebeschrijving
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Het voorbereiden en verzorgen van lessen in groep 4
Het hanteren van diverse didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op
individuele leer- en opvoedingsdoelen
Het creëren van een leeromgeving waarin leerlingen zich veilig en erkend voelen
Het bespreken van de voortgang en ontwikkelingen met ouders/verzorgers
Deelnemen aan teamvergaderingen en overige schoolactiviteiten
Zorgdragen voor een correct en volledig leerlingdossier

De organisatie
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad is bevoegd gezag over één bijzondere basisschool: IBS De
Horizon, gesticht op islamitische grondslag. IBS De Horizon is een bijzondere school, gesticht op
islamitische grondslag en wordt bezocht door kinderen met verschillende etnische en culturele
achtergronden.
Op IBS De Horizon krijgen de kinderen onderwijs op maat en zorgen wij ervoor dat de
kinderen met veel plezier naar school komen. Wij streven ernaar het maximale uit elk kind te
halen met een toegewijd en deskundig team. De basisschool is immers de plek waar een
kind voor het eerst kennis maakt met het onderwijs. Ook is het een plek waar in beginsel de
basis wordt gelegd voor een toekomst in de samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk
dat de kinderen die op IBS De Horizon komen, zich thuis voelen en ook de ruimte krijgen om
zich optimaal te ontwikkelen.
Wij streven ernaar om de leerlingen zodanig te begeleiden, dat zij straks met respect voor de
universele normen en waarden, een volwaardige burger zullen zijn in de Nederlandse
samenleving. Tegelijkertijd behouden ze een herkenbare ‘eigenheid’ op grond van de
Islamitische levensovertuiging.
Wat bieden we jou?
•
•
•

een prettige sfeer
samenwerking met zeer gemotiveerde collega's
salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs

Daarnaast vragen wij van jou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat je in het bezit bent van een PABO-diploma
Dat je communicatief sterk bent naar alle betrokkenen van school
Dat je ondernemend & pro-actief bent
Dat je collegiaal bent en verantwoordelijkheidsgevoel hebt
Dat je van en met anderen wil leren
Dat je kinderen doelgericht wilt begeleiden
Dat je beschikt over een goed klassenmanagement
Dat je spelend, ontdekkend en onderzoekend leren kan stimuleren

Meer informatie
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de directie te bereiken onder nummer: 075 –
616 2009. Graag ontvangen wij voor 29 februari een motivatie en CV op info@ibsdehorizon.nl
Tijdens de procedure wordt je CV beoordeeld en vindt er een gesprek plaats met de directeur en een
collega van de school. Er wordt tevens van je verwacht dat je een proefles geeft.

