
Ben jij de leerkracht die een waardevolle bijdrage kan leveren aan het onderwijs aan Oekraïense 
kindereren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In mei 2022 is de Fakkel Irene in Beverwijk geopend. Op deze school bieden wij onderwijs aan kinderen van 7 tot 12 jaar uit 
Oekraïne. Wij zien het als onze taak om goed onderwijs te verzorgen en de kinderen uit Oekraïne zo goed mogelijk op te 
vangen in Nederland.  Het team van de Fakkel Irene is een inspirerende mix van talenten met een Oekraïense en Nederlandse 
achtergrond. 
Wij zoeken leraren met een Nederlandse onderwijsbevoegdheid die vanaf augustus 2022 voor een langere periode fulltime 
of parttime deze mooie uitdaging aan willen gaan. 

Wat bieden wij?
• Een uitdagende baan in een ambitieuze organisatie met collegiale en inspirerende werksfeer
• Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling van deze nieuwe school
• Een inspirerend team dat samen deze school vormgeeft
• Inschaling in schaal L10/L11 van de cao primair onderwijs (afhankelijk van kennis  

en ervaring)
• Uitzicht op een vast contract op één van de Tabijnscholen

Wat breng jij mee?
• Een medewerker die zich wil inzetten voor het opvangen van de  

kinderen uit Oekraïne en zo een bijdrage levert aan de ontwikkeling  
en een goede basis van de Oekraïense kinderen in Nederland.

• Je bent een enthousiaste teamplayer met goede communicatieve  
vaardigheden

• Een Nederlandse onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs

Tabijn zoekt 

leraren 
basisonderwijs 

voor het geven van onderwijs aan de 
kinderen uit Oekraïne

(2 FTE)
(fulltime of parttime in te vullen, ook 

op basis van detachering)

Interesse?
 

Stuur je sollicitatie uiterlijk 
30 mei 2022 aan

vacature@tabijn.nl, t.a.v. Wendy Pekel.

Voor meer informatie over de 
vacatures neem contact op met 

Wendy Pekel op telefoon 
0251-231093.

VACATURE

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang met 22 kindcentra en basisscholen 
in Noord-Holland. Dagelijks inspireren en begeleiden onze leraren en pedagogisch medewerkers zo’n 5.700 kinderen. 
De totstandkoming van kindcentra waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd is één van onze 
strategische ambities.méér dan onderwijs


