
Vacature

Leerkracht
Delft

Heb je nooit van afwachten gehouden en ga je 

graag aan de slag? Wil je doen waar je goed in bent?

Maak dan nu werk van je talent bij het Islamitisch 

College.

Het Islamitisch College is een scholengemeenschap

met twee scholen; El Furkan en Ababil. We zijn een

groeiende scholengemeenschap en tellen op dit

moment  bijna 1000 leerlingen. We groeien niet 

alleen in het aantal leerlingen, maar ook in de 

kwaliteit die wij onze leerlingen aanbieden. Deze 

kwaliteiten vinden wij terug in ons personeel. En bij 

een groeiende school, horen goede medewerkers.

Daarom zijn wij op zoek naar jou!

Ons team

Wij zijn een stichting die bestaat uit diverse 

professionals. De teams op zowel El Furkan als op 

Ababil zijn vrij jong, energiek en gepassioneerd in 

hun werk binnen het basisonderwijs. Daarnaast 

zijn onze scholen als een tweede huis voor onze 

personeelsleden, leerlingen en ouders. Wij hechten 

veel waarde aan iedereen die een bijdrage levert 

aan de ontwikkeling van onze kinderen. Voel jij die 

roeping ook? Denk dan niet te lang na en solliciteer 

nu! 

We zijn op zoek naar de volgende kwaliteiten

• In het bezit van een PABO diploma of in een 

afrondende fase van de PABO;

• Kennis hebben van Passend Onderwijs en de 

zorg die hierbij komt kijken; 

• Je weet goed orde te houden in de klas en wil 

de leerlingen zoveel mogelijk meegeven; 

• Je bent educatief ingesteld, sociaal en flexibel; 

• Uitstekende taalvaardigheid in spraak en 

schrift;

• Zelfstandigheid en initiatieven nemen;

• Opbrengst- en oplossingsgericht kunnen 

werken; 

• Voldoende overwicht en een luisterend oor bij 

kinderen en collega’s. 

Wij bieden

Het Islamitisch College biedt een professionele 

leeromgeving met voldoende uitdaging. Wij bieden 

een functie aan als leerkracht voor het Islamitisch 

College. De bij deze functie behorende loonschaal 

is schaal L10/L11, conform de onderwijs CAO PO. 

Solliciteren

Ben je net zo enthousiast als wij? Stuur dan je 

motivatiebrief en je CV uiterlijk 30 april 2022 op 

naar het e-mailadres hrm@scholenic.nl. Je kunt de 

motivatiebrief en CV richten aan de directeur-

bestuurder, H. Göğüs.


