
Stichting Tabijn is een am-
bitieuze organisatie voor bijzonder 
primair onderwijs met 22 basisscholen 
in zeven gemeenten in Noord-Holland, 
ieder met z’n eigen kleur en identiteit en sterk 
verbonden met elkaar. Daarnaast verzorgt Tabijn 
op zeven scholen buitenschoolse opvang en op één 
school peuteropvang in eigen beheer. 
Dagelijks inspireren en begeleiden onze leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers zo’n 5600 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 gestimu-
leerd in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar is één van onze 
strategische ambities. 

Wij zoeken leerkrachten!
De komende tijd onstaan er weer mogelijkheden om bij Tabijn aan het werk te gaan. Maak kennis met de diversiteit van onze 
scholen en kom erachter wat bij je past. Wij willen graag in je investeren om zo gezamenlijk ons onderwijs op een nog hoger plan 
te tillen. Hieronder kun je lezen wat wij je kunnen bieden en vragen. 

Sta jij open om eens kennis te maken met Tabijn? We ontvangen je graag!

Als leraar begeleid je leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Je bent actief in de voorbereiding en de ontwikkeling van het 
onderwijs en de schoolontwikkeling. Professionalisering is een vanzelf-
sprekendheid voor je.

Wat bieden wij leerkrachten?
• Een fijne en uitdagende betrekking
• Begeleiding en ondersteuning door onze bovenschoolse 

opleiders
• Een moderne werkomgeving
• Een cultuur van leren mét en ván elkaar en uitwisseling van 

kennis via netwerken
• Ruime scholingsmogelijkheden via de Tabijnacademie
• Doorgroeimogelijkheden binnen een professionele organisatie 

van 22 scholen
• Vast salaris volgens CAO PO
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband

Welke competenties heeft een leerkracht bij Tabijn?
• Pedagogisch/didactisch handelen
• Expertise/vakkennis
• Analytisch vermogen
• Communicatie/bouwen en onderhouden relaties
• Integriteit
• Samenwerken

Wat breng jij mee als leerkracht?
• Een open reflectieve houding
• Flexibiliteit en professionaliteit
• Goede communicatieve vaardigheden
• Gericht op samenwerking

Interesse?

Graag ontvangen wij je 
sollicitatie met motivatiebrief en cv 

per mail 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

Voor onze basisscholen zijn wij op zoek naar 

enthousiaste leerkrachten voor diverse groepen
We hebben fulltime en parttime mogelijkheden.


