
Tabijn zoekt voor de Bosschool 
ter vervanging van een zwanger-

schapsverlof per 1 november 2021 een

LERAAR 
BASISONDERWIJS 
VOOR GROEP 7

(mogelijkheden vanaf 
3 dagen parttime tot 

fulltime)

Op de Bosschool, aan de rand van het Bergerbos te Bergen met een kleine 
200 leerlingen en een enthousiast team van zo’n twintig (vak)leerkrachten, 
zijn ‘gedifferentieerd onderwijs’ en ‘individuele ontwikkeling’ geen loze kreten. 
Wij helpen kinderen hun grenzen te verkennen en te bepalen en zich te 
ontwikkelen tot een weerbaar, zelfstandig denkend mens. Creativiteit, expressie 
en een veilig pedagogisch klimaat staan bij de Bosschool voorop.  

Groep 7 is een gezellige klas met 16 leerlingen en een LIO-stagiair. Het gaat om  
een tijdelijke aanstelling voor 4 maanden op de Bosschool  en daarna is er meer 
werk op de andere Tabijnscholen en -kindcentra binnen de uren van het 
jaarcontract.

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
• flexibel en professioneel handelt.
• creatief is en een flinke dosis humor heeft.
• een open en reflectieve houding heeft.
• goed kan inspelen op de niveauverschillen van de kinderen en kan differentiëren.
• beschikt over kennis van de digitale middelen en web-based programma’s  

van het onderwijs.
• kinderen kan begeleiden op sociaal-emotioneel gebied.
• met respect omgaat met kinderen, ouders en collega’s.

WIJ BIEDEN
• Een fijne werksfeer in een bruisend team
• Een moderne werkomgeving
• Deskundigheidsbevordering en ontwikkelmogelijkheden onder andere  

met onze eigen Tabijnacademie
• Doorgroeimogelijkheden binnen een organisatie van 22 scholen/kindcentra
• Jaarcontract met uitzicht op een vast contract
• Begeleiding en ondersteuning door onze bovenschoolse opleiders

Interesse?

Stuur je sollicitatie vóór 
24 september 2021 per e-mail aan 

vacature@tabijn.nl. 

Uitgebreide informatie over de school is te 
vinden op http://bosschool.tabijn.nl of 
telefonisch verkrijgbaar bij Marlies van 

Doornik, directeur  van de school 
op  tel. 072-581 3195.

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. 
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