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Functieomschrijving
ISNO Yunus Emre zoekt groepsleerkrachten voor basisschool De Vijf Pilaren in Zoetermeer
voor de groepen 1 t/m 5.
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. We passen het
onderwijs aan op de mogelijkheden van de leerling. Wil jij werken op een plek waar kinderen
hun talenten kunnen ontwikkelen en mogen laten zien wie zij zijn? Reageer dan snel!
Schoolprofiel
ISNO Yunus Emre is een school voor primair onderwijs gebaseerd op een islamitische
grondslag. Het onderwijs dat wij geven, moet de leerlingen voorbereiden op volwaardige
participatie in de Nederlandse samenleving. Dit doen wij onder ander door de methode De
Vreedzame School in te zetten. Daarnaast geldt het Nederlandse curriculum voor het primair
onderwijs als richtsnoer voor de lessen die wij op school geven.
Nu, 30 jaar na de start van onze eerste schoollocatie in Den Haag, zullen wij in augustus
2020 de deuren openen van onze vijfde schoollocatie in de gemeente Zoetermeer. Voor
deze locatie zijn wij op zoek naar enthousiaste groepsleerkrachten die ons team komen
versterken in de groepen 1 t/m 5.
Functie-eisen
Profiel:
Wij zoeken een leerkracht die:
•
•
•
•
•
•

in het bezit is van een Pabo diploma
voldoende pedagogisch en didactisch onderlegd is
affiniteit heeft met de islamitische waarden en bereid is deze uit te dragen in het
werk.
prettig en effectief samenwerkt met collega’s
een positief klimaat schept voor samenwerking met de leerlingen en tussen de
leerlingen onderling.
een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling en verbetering van de school

Aanbod
•
•

Wij bieden je een salaris conform de onderwijs CAO.
Wij begeleiden je gedurende het hele traject dat je voor ons werkt. Dit doen wij door
middel van coaching/training en individuele coachingsgesprekken.

Solliciteren
Je motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag via zoetermeer@bsyunusemre.nl.

