Voor onze basisschool Aboe El-Chayr in
Tilburg zoeken wij per 31 oktober
2022:

Tijdelijk ter vervanging
zwangerschapsverlof een
GROEPSLEERKRACHT groep 3
(0,6 WTF)

IBS Aboe El-Chayr
De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs is het bevoegd gezag
van vier scholen; IBS El-Feth in Bergen op Zoom, IBS Okba Ibnoe
Nafi in Breda, IBS Aboe El-Chayr in Tilburg en IBS Aïsha in
Roosendaal. De vier scholen geven onderwijs aan ruim 1000
leerlingen. SIPO richt zich op het aanbieden van kwalitatief
hoogwaardig primair onderwijs op Islamitische grondslag in
Zuidwest Nederland. Wij willen dat onze leerlingen het beste uit
zichzelf kunnen halen met het oog op hun functioneren in de
Nederlandse samenleving. Dit wordt gedaan vanuit onze
kernwaarden:
Ihsaan, respect, rechtvaardigheid en
naastenliefde.

De basisschool Aboe El-Chayr is gevestigd in Tilburg-Noord en biedt onderwijs aan 345 leerlingen. Onze leerlingen
hebben diverse culturele achtergronden en worden op onze school opgeleid om deel te nemen aan de Tilburgse
samenleving. Ons team bestaat uit ongeveer 40 collega’s waaronder internbegeleiders, leerkrachten,
onderwijsassistenten, leraar ondersteuners, administratief medewerker en een conciërge.

Functie-eisen

Wij zoeken een collega:

Met een PABO-bevoegdheid

Die kinderen en collega’s inspireert met enthousiasme en humor

Die met een breed, open en nieuwsgierige blik de wereld in kijkt

Die beschikt over uitstekende pedagogische en didactische
vaardigheden

Die het leuk vindt om te werken op een school met een
diversiteit aan leerlingen

Die goed is in organiseren en differentiëren

Die de kernwaarden van de stichting SIPO onderschrijft

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

Een salaris conform CAO PO

Een benoeming voor één jaar met uitzicht op een vaste
aanstelling

Extra arbeidsmarkttoelage

Een team dat professioneel samenwerkt

Een enthousiast en positief team dat onze leerlingen stimuleert
het beste uit zichzelf te halen

Een baan waarin je je verder kunt ontwikkelen

Voel je je uitgedaagd en herken je jezelf in
bovenstaand profiel? Mail je motivatiebrief en
CV naar, dhr. Essam El Mouwafik via
directie@bsaboe.nl

