
Vacature IBS Al Qalam, de school in 
beweging! 

IBS Al Qalam is een stedelijke school in Gouda met 500 leerlingen. De school heeft 
uitstekende opbrengsten, een goede sfeer en een betrokken en ambitieus team. En 
natuurlijke werken er ook heel wat niet-moslims op onze school. Samenwerking, 
uitdaging, veiligheid, respect en plezier zijn de waarden die wij belangrijk vinden. We zien deze 
kernwaarden terug in het team, ons onderwijsaanbod en in onze profilering als liberale islamitische 
school. We zijn een school die het goed doet en waarbij alle facetten van het onderwijs goed worden 
bekeken en waar nodig worden verbeterd. Hierbij is er altijd ruimte voor creatieve ideeën en een 
frisse aanpak. Al met al is Al Qalam een goede school die midden in de maatschappij staat. 

Kom jij ons team versterken? 

Al Qalam is per 1 januari 2021 op zoek naar een  

vakleerkracht bewegingsonderwijs,  

waarbij de voorkeur uitgaat naar een vrouwelijke leerkracht. 

De werktijdfactor is in overleg te bepalen, variërend van fulltime naar parttime. 
Inschaling op L10 niveau. 

Ben jij diegene die: 

 Een afgeronde ALO opleiding met lesbevoegdheid heeft of bezig is met afstuderen; 
 Sportief is, van aanpakken weet, kansen ziet en flexibel is; 
 Inhoudelijk goede gymlessen kan geven waar veiligheid voorop staat; 
 Tijdens de gymles inzet op sociale vaardigheden; 
 Oog heeft voor een brede en persoonlijke ontplooiing van kinderen; 
 Graag in een multicultureel team wil werken; 
 En gemotiveerd is om met ons verder te bouwen aan de verdere ontwikkeling van onze 

school? 

Wij bieden: 

 Betrokken collega’s, ouders en kinderen; 
 Ruimte om je eigen expertise in te zetten; 
 Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen; 
 Uitstekende begeleiding en ondersteuning; 
 Een uitdagende baan! 

Inlichtingen 

Wil je eerst meer weten? Bel met Inger Huls, directeur Al Qalam, telefoon 0182 553965 of 06 
57984327 of stuur je sollicitatie met CV naar inger@al-qalam.nl 


