Stichting Islamitische Scholen Rijn
en Gouwe
Postbus 382 2800 AJ Alphen aan den Rijn
Tel. 0182 553965
Email info@al-qalam.nl

VACATURE
De Stichting Islamitische scholen Rijn en Gouwe zoekt m.i.v. 1 augustus 2019 een ambitieuze

directeur (m/v) voor basisschool Al Qalam in Gouda.
Over de vacature
Taken en bevoegdheden
De nieuwe directeur (m/v) wordt integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig, financieel en personeelsbeleid
van de school. Je bent aanspreekpunt voor o.a. het personeel, de ouders, medezeggenschapsraad en het
schoolbestuur. De functie wordt momenteel waargenomen door een interne kandidaat.
We zoeken een directeur die












Een afgeronde PABO opleiding heeft;
geregistreerd is in het schoolleidersregister;
ervaring heeft als directeur van een basisschool;
kwaliteiten heeft met betrekking tot het professionaliseren en ontwikkelen van medewerkers;
toegankelijk en zichtbaar is voor ouders;
empathisch, daadkrachtig en besluitvaardig is;
communicatief sterk is en mensen weet te (ver)binden;
leiderschap toont, visie heeft en dit weet uit te dragen zonder hierbij de professionele ruimte van de
teamleden te beperken;
die doet wat hij of zij zegt, duidelijk is en besluiten neemt waar nodig; dit doet hij of zij door met aandacht
voor alle betrokkenen het besluitvormingsproces goed te organiseren;
de school naar binnen en naar buiten toe met verve presenteert en vertegenwoordigt.
zich voor langere tijd aan de school wil binden.

Wij bieden je








Een uitdagende en zelfstandige baan in een van de mooiste steden van het Groene Hart;
ruimte voor professionele ontwikkeling;
een school met betrokken ouders;
een school met een professioneel team dat wil leren en ontwikkelen;
begeleiding door de dagelijks bestuurder;
een aanstelling van fte 1,000;
inschaling en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO-PO.

De school
Al Qalam is een succesvolle en vooruitstrevende islamitische school en telt 450 leerlingen. Elk kind telt en is talentvol.
Al Qalam hanteert de principes van handelingsgericht werken om aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van alle
leerlingen te voldoen. Voor de schoolgids zie www.al-qalam.nl
Al Qalam is onderdeel van Stichting Islamitische scholen Rijn en Gouwe. De stichting heeft 2 basisscholen, An Noer in
Alphen aan den Rijn en Al Qalam in Gouda. Beide scholen hebben uitstekende resultaten.

Voor meer informatie
mr. S. Boukayouh, dagelijks bestuurder, telefoon 0182 553965.
Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden bij het lezen van deze vacature en sta jij in de startblokken om aan de slag te gaan dan
zien we je cv en motivatie graag tegemoet.
De benoemingsadviescommissie maakt een eerste selectie en nodigt de geschikte kandidaten uit voor een
selectiegesprek. Kandidaten die niet voldoen aan de selectiecriteria worden niet uitgenodigd voor een gesprek.
De selectiegesprekken zijn op 18 juni 2019. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Stuur je sollicitatie met CV vóór 12 juni 2019 naar: info@al-qalam.nl

