
  

GEZOCHT: LOCATIE LEIDER VOOR DE BASISSCHOOL AL AMANA te Zwolle 

 
Sta jij sterk in je schoenen en weet je van aanpakken? Krijg jij energie van 
samenwerken en weet jij het team op een motiverende manier te coachen? 
Dan is deze vacature wellicht iets voor jou! 
 
Voor de basisschool Al Amana zijn wij op zoek naar een enthousiaste locatieleider die 
met passie zijn werk verricht. Als leidinggevende ben je in staat om, samen met het 
team, de kinderen en de ouders, de ontwikkelingsdoelen van de school te realiseren. Je 
bent verantwoordelijk voor professionalisering, de uitvoering en de evaluatie van het 
primaire onderwijs.  Je ontwikkelt samen met het team een heldere en duidelijke visie 
en draagt deze uit. Je stimuleert, inspireert en enthousiasmeert de organisatie door 
ideeën uit te werken tot concrete plannen.  Je bent in staat om plannen om te zetten in 
concrete acties en kan deze implementeren en borgen binnen het team en de 
organisatie. Je coacht en begeleidt het team in de ontwikkeling als professionals.  
 
Als locatieleider ben je werkzaam binnen de basisschool. Je rapporteert aan het College 
van bestuur en je hebt de dagelijkse leiding over de locatie. Je bent verantwoordelijk 
voor een goede gang van zaken binnen de locatie en je geeft vorm aan de invulling 
hiervan. 
 
Ben jij de locatieleider die: 
 

• Bewust kiest voor een basisschool met een islamitische grondslag, waarbij je de 
identiteit van de school bewaakt en van daaruit op natuurlijke wijze handelt; 

• Het team kan inspireren en motiveren; 
• Een verbindend leider is waarbij je proactief communiceert naar het team en de 

ouders; 
• Structuur, rust en continuïteit brengt; 
• De beschikking heeft over een door het schoolleidersregister erkend 

schoolleidersdiploma en bereid is tot herregistratie; 
• Een flinke dosis praktijkervaring in het onderwijs meeneemt; 
• In staat is het team verantwoordelijkheden te geven. Daarbij het vertrouwen in 

de professionaliteit en kennis van de collega’s heeft; 
• Processen kan begeleiden, kaderen en sturen; 
• In staat is een prettige en veilige werksfeer te creëren en te behouden, waarin 

open en transparant gecommuniceerd wordt en in staat is dit uit te dragen en te 
borgen; 

• Verder bouwt op de ingeslagen weg van schoolontwikkeling; 
• Op een vernieuwende en innovatieve wijze, samen met ouders, invulling geeft 

aan ouderbetrokkenheid. Ouders ziet als partners en goed weet te 
communiceren.; 

• Adequaat, empathisch is en positief is ingesteld; 
• Oog heeft voor wat er speelt in het team; 
• Een warme persoonlijkheid is; 

 
 
 



  

Herken jij jezelf in het beschreven profiel en wil jij het team komen versterken? 
Wij nodigen graag alle geïnteresseerden uit om uiterlijk 07-02-2019 een schriftelijke 
reactie te sturen aan het College van Bestuur t.a.v.:  
Dhr. Karim Salihi (Algemeen directeur van de stichting Al Amana scholen) 
Email: info@alamana.nl 
Telefoon:  06-46137570 
 
Beknopte vacatureomschrijving 
Functiebenaming: Locatieleider 
Inschaling: DA 
 
Locatie: Al Amana Zwolle Muurmeesterstraat 1  
8043 EA Zwolle 
 
Ingangsdatum: 
April 2019 of in nader overleg 
 
Aantal werkdagen: 
 
Dienstverband: 
Kandidaten komen in aanmerking voor een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) 
met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij voldoende functioneren. 
 
Wij wijzen je erop dat het navragen van referenties en een assessment onderdeel 
uitmaken van de selectieprocedure.  
 
De organisatie: 
Al Amana Zwolle is een basisschool op islamitische grondslag en valt onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de Stichting Al Amana Scholen, die op haar 4 basisscholen 
kwalitatief Islamitisch verzorgt. Er is gekozen voor een bestuursstructuur met een college 
van bestuur (CvB) en een raad van toezicht (RvT). De bestuurlijke taken van de stichting 
worden uitgevoerd door het College van Bestuur. 
 

Het CvB draagt zorg voor de beleidsontwikkeling en beleidsbepaling voor de onder 
ressorterende scholen en bewaakt de kwaliteit en de uitvoering. Meer informatie over 
de visie en missie van Al Amana is te vinden op de website: www.alamana.nl.  
 
 
Nadere inlichtingen kan je ook verkrijgen bij de voorzitter van het College van Bestuur 
van de stichting Al Amana scholen: 
Dhr. El Akil Ben Messaoud 
Telefoon: 06-16688396  
 

http://www.alamana.nl/

