
 
 

El Feth religie – onderwijs – zorg & welzijn 25 juni 2021 

VACATURE 
 
Op zoek naar :  Directeur madrassa El Feth 

 
Wie zijn wij? 
Vereniging El Feth heeft naast haar religieuze en maatschappelijke taak ook een belangrijke 
onderwijstaak voor moslims in Bergen op Zoom en omgeving. Sinds 1979 wordt les gegeven aan jong 
en oud. De school (madrassa) neemt hier een bijzondere plaats in. Voor ruim 300 leerlingen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar, met een team van 18 vrijwillige leerkrachten proberen wij elke week weer 
het beste uit de kinderen te halen. Wij streven naar de ontwikkeling van de leerlingen in de waarden 
van een moslim waarbij eerlijkheid, mededogen, respect voor zichzelf en voor anderen en de 
acceptatie van verschillen centraal staan. Allemaal met als grondslag de Koran en de Soennah. 

 
Functieomschrijving 
Je vormt samen met de administratie de schoolleiding en vertegenwoordigd de school in de 
onderwijscommissie van de vereniging. Als eindverantwoordelijke binnen de school ben je het 
aanspreekpunt en geeft je leiding aan zowel de mannelijk als vrouwelijke vrijwillige leerkachten. Je 
staat ouders/verzorgers op een professionele wijze te woord en gaat uitdagingen niet uit de weg. Je 
pakt de lopende onderwijsvernieuwing verder op en geeft dit vorm in een nieuw schoolplan in 
samenwerking met de onderwijscommissie. Belangrijke taken hierin zijn ontwikkeling vrijwillige 
leerkrachten, instellen ouderraad en het leerplan verrijken met meer interactieve en thematische 
onderdelen. 
 
Wat zoeken wij? 

- Jij onderschrijft de islamitische identiteit van onze vereniging en draagt deze ook uit 
- Jij bent empathisch en biedt een luisterend oor voor leerlingen, ouders en het team 
- Jij kan mensen verbinden en durft aan te spreken als dat nodig is 
- Jij beschikt over duidelijke communicatieve vaardigheden en kunt omgaan met verschillende 

communicatiestijlen 
- Je beheerst het standaard Arabisch en in voldoende mate de Nederlandse taal 
- Jij staat sterk in je schoenen en kunt goed beslissingen nemen 
- Samenwerken staat voor jou centraal, maar je bent niet bang om een kritische noot te geven 
- Jij ziet de kennis en vaardigheden binnen jouw team en geeft ruimte om dit in te zetten 

binnen de school 
- Jij hebt bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie 
- Jij kan een belangrijke rol spelen in het verder ontwikkelen richting een professionele 

leeromgeving 
 
Wat bieden wij? 

- Een school met ruim 300 leerling 
- Een positieve werksfeer binnen een gezellig en kritisch team 
- Ruimte voor persoonlijke groei 
- Een school die volop in ontwikkeling is 
- Een benoeming voor 1 jaar met uitzicht op een langere aanstelling 

 
Solliciteren 
Je kunt je sollicitatie(-brief) met CV tot en met 11 juli 2021 e-mailen naar bestuur@masjidelfeth.nl 
met als onderwerp ‘sollicitatie directeur madrassa’.  
 
Voor vragen of meer informatie over de vacature kunt u ook mailen naar bestuur@masjidelfeth.nl 
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