
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs zoekt voor basisschool Aboe Ayoeb Al Ansari in 

Oosterhout een: 

 
 
 
 
 
 
 
Ben je op zoek naar een uitdaging in een leidinggevende functie binnen het 
onderwijs? En heb je een talent om mensen te inspireren? Dan is de functie van 
directeur bij IBS Aboe Ayoeb Al Ansari misschien wel wat je zoekt. Kom je ons team 
versterken? 
 
SIPO 
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs is het schoolbestuur van vier basisscholen in de regio Zuid-West 
Nederland. Vanaf het nieuwe schooljaar groeit de scholengemeenschap met twee nieuwe scholen in Oosterhout 
en Vlissingen. Als groeiende scholengemeenschap zijn wij op zoek naar onderwijsprofessionals die ons team 
komen versterken. SIPO richt zich op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs op 
Islamitische grondslag. Hierbij is het uitgangspunt dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen met 
het oog op hun functioneren in de Nederlandse samenleving. Op de zoektocht naar het juiste pad in de 
maatschappij geeft SIPO haar leerlingen een aantal belangrijke kernwaarden mee. Van deze kernwaarden is 
Ihsaan de overkoepelende kernwaarde waar vervolgens de waarden naastenliefde, respect en rechtvaardigheid 
uit voortvloeien. 
 
IBS Aboe Ayoeb Al Ansari 
Basisschool Aboe Ayoeb Al Ansari opent komend schooljaar haar deuren in Oosterhout. In het eerste jaar starten 
we met onderwijs aan leerlingen van de groepen 1 t/m 3. De school heeft de ambitie om binnen enkele jaren 
een toonaangevende school te zijn waar leerlingen mogen zijn wie ze zijn en zich ten beste kunnen ontwikkelen. 
Vanuit de kracht van Ihsaan heeft de school nadrukkelijk oog voor gedrag en welbevinden. Op onze scholen leren 
kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis 
te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van het islamitische 
geloof.  
 
Directeur  
Je komt terecht in een nieuw team, waarin we samen de uitdaging aangaan om een fantastische school neer te 
zetten. Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid in al z’n facetten en zorg je voor de continuïteit en 
een positieve ontwikkeling van de school.  
 
Je belangrijkste taken 

• Je geeft samen met het team vorm aan het onderwijskundig beleid van SIPO en zorgt voor een visie op 
schoolniveau. Je vertaalt de visie in concrete doelen en acties op korte en langere termijn en bewaakt 
de realisatie 

• Je stuurt een team van professionals aan met het oog op het realiseren van de schooldoelstellingen 
• Je coacht en ondersteunt medewerkers in hun functioneren.  Je staat voor een veilig werkklimaat 
• Je geeft richting en vorm aan een veilige, krachtige leer- en werkomgeving voor leerlingen en het 

schoolteam 
• Je zorgt voor een goede dagelijkse schoolroutine en een vlotte organisatie 

Directeur 0,4-0,8 FTE 



• Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de begroting en investeringsplannen en staat voor een 
kostenbewust financieel beheer van de school 

• Je zorgt voor heldere communicatie met en tussen de leden van het schoolteam  
• Je helpt mee de beleidslijnen op bestuursniveau op te stellen en participeert samen met de andere 

directeuren aan de directieoverleggen 
• Je bouwt aan een netwerk met relevante interne en externe partners  
• Je blijft jezelf professioneel ontwikkelen en volgt pedagogisch-didactische trends binnen het onderwijs 

op de voet 
 
Wat verwachten we van je? 

• Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding of bent bereid deze te behalen 
• Je hebt stevige pedagogisch-didactische kennis en ervaring in het primair onderwijs 
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers te inspireren, te coachen en aan te 

sturen 
• Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep 
• Je bent een drijvende kracht, ondernemend, toont daadkracht, bindt en verbindt 
• Je onderschrijft en respecteert de identiteit van de stichting en de school 
• Je hebt een visie die aansluit bij onze kernwaarden en vertaalt deze samen met het team in een 

duidelijke koers, waarbij de focus ligt op het pedagogische klimaat en de opbrengsten 
• Je draagt zorg voor een sterk schoolimago en kan de verbinding leggen met de gemeenschap om de 

school heen 
• Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze school en de stichting in zijn geheel 
• Je legt de nodige overtuigingskracht aan de dag om anderen te enthousiasmeren en aan te moedigen 

om zich in te zetten 
• Je houdt ervan creatieve oplossingen te zoeken voor problemen 
• Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen om doelstellingen te realiseren 
• Je hebt sterke organisatorische en planningsvaardigheden 
• Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou 

 
Wat mag je van ons verwachten? 

• Een kleine team met enthousiaste collega’s 
• Een uitdagende werkomgeving 
• Ruimte voor initiatief en professionalisering 
• Een benoeming voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling 
• Een salaris conform CAO PO 

Op 10 t/m 14 april (1e selectiegesprekken) en op 17 & 18 april (2e gesprekken) vinden de sollicitatiegesprekken 
plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

Ben je enthousiast en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 2 april naar 
s.ozkan@sipobreda.nl, onderwerp: Sollicitatie Directeur PO. Wil je meer inhoudelijke informatie? Neem dan 
contact op met onze HR-adviseur, mw. Seda Özkan op telefoonnummer 06-83706342. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


