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Enthousiaste leerkrachten met hart voor 
Islamitisch basisonderwijs opgelet! Het 
Islamitisch College zoekt namelijk een 
leerkracht. Hou jij ervan om je schouders 
eronder te zetten en met je collega´s goed 
onderwijs neer te zetten? Voel je je als een vis 
in het water voor de klas en krijg je energie 
van al die stuiterende kinderen? Wil je werken 
op een plek waar je kan groeien tot je écht 
niet meer weet welke cursus je nou nog zou 
willen doen? Lees dan door. 
 
Wat is je functie als leerkracht? 
Als leerkracht op het Islamitisch College ben jij 
er om de kinderen zo goed mogelijk 
basisonderwijs te bieden. Met een team van 
enthousiaste collega’s werk je hier elke dag 
aan. Bevlogen sta je voor de klas, je ziet goed 
wat de kinderen nodig hebben en weet in de 
klas een prettige, veilige en ordelijke sfeer 
neer te zetten. De klassen bestaan uit 15 tot 
25 leerlingen. We zoeken voor zowel de 
onderbouw als voor de bovenbouw 
leerkrachten.  
 
Wat is er zo leuk aan het Islamitisch college? 
Werken in het onderwijs betekent vaak flink je 
schouders eronder moeten zetten. Dat 
hoeven we jou niet te vertellen. Wat je wél 
kunnen vertellen, is dat je op onze school 
komt te werken in een team waarin iedereen 
dat extra stapje zet om onze leerlingen zo veel 
mogelijk mee te geven. We zijn jong, energiek 
en gepassioneerd. Samen maken we er wat 
van. Dat merk je aan de sfeer op school: 
iedereen is vrolijk, heeft er zin in en is 
enthousiast. Leerkrachten, ondersteunend 
personeel, de directie én de kinderen op 
school. Het Islamitisch College bruist! 
 
Wij begrijpen dat ons personeel daar de basis 
van is. Zonder hen zouden we nooit zulke 
goede resultaten behalen of deze sfeer neer 
kunnen zetten. Wij zorgen dan ook goed voor 
iedereen die zich hier met ziel en zaligheid 
voor inzet. Dat betekent dat we willen weten 
hoe het met je gaat, wat je ambities en ideeën 
zijn en hoe wij jou daarin kunnen 
ondersteunen. Wij zijn pas blij als jij blij bent. 

Want alleen als jij goed in je vel zit, kun je het 
beste uit jezelf halen. Daar staan we voor.  
 
Onze school groeit hard. We hebben 
inmiddels drie vestigingen (El Furkan, Ababil 
en De Nieuwe Maan) en tellen bijna 1100 
leerlingen. De komende jaren gaan die 
ontwikkelingen door en willen wij nog meer 
vestigingen in de regio openen om nog meer 
kinderen ons onderwijs te kunnen bieden. Wij 
zoeken dan ook personeel dat dit met ons 
voor elkaar wil krijgen en enthousiast wordt 
bij de gedachte aan zo’n levendige werkplek.  
 
Wie ben jij? 
Jij herkent jezelf helemaal in de volgende 
punten: 

• Je hebt een pabo-diploma of bent je 
pabo-opleiding aan het afronden; 

• Je bent helemaal in je element als je 
voor de klas mag staan; 

• Je hebt affiniteit met onze doelgroep: 
Islamitische kinderen. Je kunt je 
inleven in de Islam, kent de gebruiken 
en kunt kinderen hierin begeleiden; 

• Je bent thuis in het passend onderwijs 
en de zorg die daarbij hoort; 

• Je weet orde te houden in de klas en 
hebt genoeg overwicht bij de 
kinderen; 

• Je wilt de kinderen zo veel mogelijk 
meegeven; 

• Je biedt een luisterend oor aan 
leerlingen en collega’s; 

• Je vindt je eigen ontwikkeling 
belangrijk; 

• Als dingen even anders gaan dan 
gepland, speel je daar flexibel op in en 
denk je mee over een oplossing; 

• Je hebt genoeg ideeën en bent niet 
bang om die uit te spreken en op te 
pakken; 

• Je drukt je mondeling en op papier 
vloeiend uit in de Nederlandse taal.  
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Wat zit erin voor jou?  
Wij bieden bovenal een hele leuke, warme en 
prettige werkplek, waar je je naar hartenlust 
kunt ontwikkelen. De functie is leerkracht van 
het Islamitisch College, met inschaling volgens 
de CAO PO.  
 

• Wij bieden een salaris van € 3001,- tot 
€ 5329,- (o.b.v. 40 uur). Inschaling 
vindt plaats op basis van werkervaring 
en opleidingsniveau, waarin jouw 
potentiële groei wordt meegenomen; 

• Wij vinden dat kinderen zich optimaal 
moeten kunnen ontwikkelen om zich 
thuis te voelen in de maatschappij. 
Onze collega’s bieden wij dezelfde 
ontwikkeling. Het volgen van 
opleidingen behoort daarom tot de 
mogelijkheden; 

• Ruime vakantieregeling 
(schoolvakanties zijn vrij); 

• Reiskostenvergoeding (conform CAO); 

• Een collegiaal team van 
medestafleden; 

• 5 keer per jaar een teamuitje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe solliciteer je? 
Ben je enthousiast geworden over deze baan? 
Laat het ons weten! Stuur je motivatiebrief en 
cv naar het e-mailadres 
vacatures@scholenic.nl. Je kunt de 
motivatiebrief en cv richten aan de directeur-
bestuurder, H. Göğüs. We zien je brief en cv 
graag tegemoet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


