Over Loep
Basisschool de Loep valt onder Stichting Primo. Stichting Primo is de
overkoepelende onderwijsorganisatie voor openbaar (speciaal)
basisonderwijs in Schiedam. Op onze scholen zijn alle kinderen welkom,
ongeacht hun onderwijsniveau of sociale, religieuze of culturele
achtergrond. Wij geloven dat het juist deze afspiegeling van de
samenleving is waardoor kinderen zich op de breedste manier kunnen
ontwikkelen.
Loep heeft een verfrissend, toekomstgericht concept dat uniek is voor
Schiedam. Wij stimuleren een onderzoekende houding. Kennis van de
basisvaardigheden en de wereld om je heen en sport zijn twee belangrijke
pijlers van de school.

De vacature die wij
gezamenlijk opstellen is
voor het opzetten van 2
taalklassen. Eén op de El
Furkan en eén op Loep. In
totaal voor 1 FTE.

Bezoek voor een indruk:
www.loepschiedam.nl
www.elfurkan.nl

Wij streven naar goede onderwijsresultaten. Veel aandacht voor taal is
verweven in ons aanbod. Thematisch onderwijs zorgt ervoor dat kinderen de
taal beleven. De taalklas is een halfjaar met leerlingen van groep 2 naar 3 en
een halfjaar voor leerlingen uit groep 5-6.
Over El Furkan
El Furkan valt onder 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 ruim 900
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.

Solliciteren via
a.jeene@primoschiedam.nl of
mozturk@elfurkan.nl
uiterlijk 30 juni 2020.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
Annemieke Jeene, directeur
telefoon: 06-25535520

Als school hebben wij de afgelopen jaren op het gebied van taal de nodige
interventies ingezet, met name op de ontwikkelingslijnen die onder
gemiddeld scoren.
Met de taalklas werken wij aan de taalachterstand in de onderbouw en
streven wij ernaar de leerlingen een goede start te geven.
Uiteindelijk willen wij er zorg voor dragen dat de achterstand op taal voor
een groot gedeelte wordt ingehaald in de onderbouw (eind groep 2).

VACATURE
Leerkracht taalspecialist
voor de omvang van 1,0 wtf (40 uur p.w.)

Primo met 11 scholen en SIC met 2
scholen verspreid over heel
Schiedam,
www.primoschiedam.nl
www.islamitisch.college

