
Tabijn zoekt 

leraren 
basisonderwijs voor 

de flexpool

Fulltime en parttime 
mogelijkheden

MAAK KENNIS MET DE TABIJNSCHOLEN 
EN -KINDCENTRA!

Tabijn is op zoek naar leraren voor de flexpool. We zoeken zowel parttime als 
fulltime medewerkers op meerdere dagen per week. 
Het werken in de flexpool is afwisselend en dynamisch en geeft jou de kans om 
onze kindcentra en scholen te leren kennen. Je kan ingezet worden voor zowel 
langdurige invalklussen als echt losse invaldagen. Je krijgt een standschool waar 
je aanwezig bent als je niet ingezet bent voor invalwerkzaamheden. Als je parttime 
wilt gaan werken, dan spreken we vaste werkdagen met elkaar af en leggen we de 
gemaakte afspraken vast in een arbeidsovereenkomst.

WAT BIEDEN WIJ?
We bieden je een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. Je kunt vanuit de flexpool 
uiteraard ook solliciteren op interne vacatures.

WAT HEB JE NODIG OM IN DE FLEXPOOL TE KOMEN WERKEN? 
Allereerst een PABO diploma natuurlijk, maar we vragen ook een gezonde 
dosis flexibiliteit! Dit omdat je in de verschillende bouwen en scholen 
van Tabijn werkzaam kan zijn. Uiteraard houden wij wel zoveel mogelijk 
rekening met je voorkeuren en woonplaats. 

Wil je meer weten over het werken in onze flexpool? 
We staan je graag te woord!

Iets voor jou? 

Graag ontvangen we je 
sollicitatie met motivatiebrief en cv  

op vacature@tabijn.nl.

Meer informatie over de scholen en de 
organisatie Tabijn is te vinden op 
www.tabijn.nl of telefonisch te 

verkrijgen bij HRM
(tel: 0251-230082).

méér dan onderwijs

VACATURE

méér dan onderwijs

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang in zeven gemeenten in Noord-Holland, ieder met 
z’n eigen kleur en identiteit en sterk verbonden met elkaar.  Dagelijks inspireren en begeleiden onze leerkrachten en pedagogisch mede-
werkers zo’n 5700 kinderen. Ambitie, plezier, verbinding en vertrouwen zijn onze kernwaarden. Zij komen tot uitdrukking in ons dagelijks 
handelen en ons gevarieerde aanbod. De totstandkoming van kindcentra, waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd 
in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar is één van onze strategische ambities. 


