
   

  

Vacature directeur m/v 0,8 - 1,0 (FTE) 

Islamitische basisschool El Wahda te Heerlen 
 

Ben jij de directeur met ervaring in het primair onderwijs die wij zoeken? Per direct (uiterlijk 1 

april 2018) zoeken wij een getalenteerde en gemotiveerde directeur/directrice!

 
 

Over de school 
El Wahda is een basisschool op islamitische grondslag in een leuk gebouw. Onderwijs op maat, die het beste uit 

kinderen probeert te halen, zowel cognitieve als sociale ontwikkelingen. De leerlingen hebben diverse culturele 

achtergronden en worden op de school opgeleid om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. 

 

El Wahda is als eerste islamitische basisschool in Limburg uniek. De school is na 25 jaar nog steeds een groeiende, 

succesvolle, kwalitatieve en vooruitstrevende school.  

 

Een groeiende één-pitter met 190 leerlingen. Onlangs met een extra groep gestart en verwachten binnen een jaar 

opnieuw met een extra groep te kunnen starten. Het team bestaat uit 13 leerkrachten en een 

onderwijsondersteuner. Kwaliteit van het onderwijs staat centraal. De uitdaging voor de nieuwe directeur zal in het 

verlengde hiervan liggen.  

 

Binnen El Wahda werken wij met het groepsdynamisch onderwijs (GDO). Regels, afspraken, rust en continuïteit 
staan hoog in het vaandel.  
Wij zijn een hecht en divers team. Samen met ouders maken we ons sterk voor kwalitatief goed onderwijs! 
 

Functie omschrijving 
Voor de functie van directeur, wordt een flinke bagage aan ervaring en zelfstandigheid verwacht. De directeur 

draagt zorg voor een goede gang van zaken op de school en voor een goede afhandeling van alle taken die horen 

bij het directeurschap en het leidinggeven aan het team. 

 

Profiel:  
 Minimaal 2 jaar ervaring als directeur binnen het PO/ VO; 

 Ervaring in het werken met passend onderwijs; 

 In staat zijn een klimaat te scheppen waarin medewerkers, leerlingen en ouders zich veilig, gestimuleerd 

en gewaardeerd voelen;   

 Het onderschrijven van de identiteit van de school; 

 Het zelfstandig, secuur, consequent en daadkrachtig kunnen optreden; 

 Ervaring als leerkracht binnen het primair onderwijs of PABO diploma is een pré; 

 

Wat bieden wij? 
 Goede salariëring conform CAO PO; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO; 

 Vooruitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren; 

 Leuke werkomgeving en -sfeer met enthousiaste en hardwerkende collega's;  

 Actieve en betrokken ouders; 

 Ruimte voor professionele ontwikkeling (netwerk, kennis- en werkervaring); 
 Mogelijkheid tot flexwerken qua locatie; 

 

Contact 
Ben jij de directeur of directrice waar wij naar op zoek zijn? Stuur dan jouw cv met motivatiebrief vóór 9 maart 

2018 via mail naar secretaris_elwahda@live.nl t.a.v. dhr. B. Fardo of bel voor meer informatie naar 06-23210124. 

Je ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een reactie op jouw sollicitatie.  

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
(Onze nieuwe website komt helaas pas eind van dit schooljaar online) 
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