
Kindcentrum Helmgras in Castricum biedt onderwijs en 
buitenschoolse opvang aan ruim 400 kinderen. 

Onze talentvolle en ondernemende professionals creëren elke 
dag een inspirerende omgeving die kinderen motiveert en 

stimuleert tot het leveren van optimale prestaties. Respect en 
zelfvertrouwen, orde en structuur, toegankelijkheid en verbon-

denheid liggen aan de basis van ons pedagogisch didactisch 
handelen.  Hierdoor ontwikkelen kinderen vaardigheden en 
stimuleren wij hun nieuwsgierigheid. Ieder kind is uniek met 

zijn of haar talenten. Klaar zijn voor de toekomst, respect 
hebben voor de omgeving, bewust zijn van je leerstijl, 

valkuilen en kwaliteiten en daar krachtig en vol
overtuiging mee om kunnen gaan zijn voor Helmgras 

voorwaarden voor de volgende stap richting het 
voortgezet onderwijs. 

Tabijn is voor Kindcentrum 
Helmgras te Castricum op zoek 

naar een

Directeur 
kindcentrum 

(1,0 fte)

VACATURE

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA MET
• leidinggevende ervaring in onderwijs en/of kinderopvang bij voorkeur in een kindcentrum
• een relevante opleiding en geregistreerd RDO.
• een duidelijke visie op de brede ontwikkeling van kinderen en wat daarvoor 

nodig is in onderwijs en opvang.

WIJ BIEDEN
• een uitdagende baan in een ambitieuze organisatie.
• deskundigheidsbevordering en ontwikkelmogelijkheden onder andere met onze 

eigen Tabijnacademie.
• inschaling in D13 volgens de cao primair onderwijs met aantrekkelijke extra’s zoals 

een voorrangsregeling voor kinderopvang bij Tabijn.
• een � jne en inspirerende werksfeer en voldoende mogelijkheden om met collega-

directeuren te sparren en van en met elkaar te leren.

DE PROCEDURE
De eerste gesprekken vinden plaats op 16 februari 2022, de tweede gesprekken op 2 maart 2022. 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Reageren?
Stuur je sollicitatie per e-mail vóór 

7 februari 2022 naar vacature@tabijn.nl 
of 

naar Tabijn, t.a.v. Marjolein Kranenburg, 
Postbus 280, 

1960 AG Heemskerk.

Kijk voor uitgebreide informatie over 
Tabijn  en Kindcentrum Helmgras 

op www.tabijn.nl of 
bel Hans Groot, algemeen directeur 

kindcentra Tabijn  0251-230082.

In deze uitdagende functie geef je vorm aan de realisatie van de doelstellingen van het kind-
centrum binnen de visie en het koersplan van Tabijn. 
Kindcentrum Helmgras is vooruitstrevend en kent een breed en uitdagend aanbod in onder-
wijs en opvang. Er is de afgelopen jaren  behoorlijk ingezet op onderwijsvernieuwing. 
We vinden het belangrijk dat je deze ontwikkelingen continueert en zorgvuldig weet te 
borgen. Daarbij ben je je voortdurend bewust van het belang van proactieve, duidelijke en 
consistente communicatie met ouders en externe belanghebbenden.
Kindcentrum Helmgras heeft een open cultuur, waarin toegankelijkheid, samenwerking en 
collegialiteit de boventoon voeren. Als directeur stimuleer je dit. Je geeft het team 
professionele ruimte, vrijheid binnen duidelijke kaders en schept voorwaarden waarbinnen 
zij verder kunnen groeien in hun vak.
Je hebt daarbij niet alleen oog voor de samenwerking binnen het team, maar ook voor de 
individuele teamleden.
Werkplezier is een belangrijke drijfveer voor de teamleden van Kindcentrum Helmgras en 
niet voor niets één van de kernwaarden van Tabijn. Jij weet dat als geen ander te bevorderen. 
Je bent een toegankelijk mens, evenwichtig, positief en betrokken.

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 5700 kinderen. De totstandkoming van kindcentra waarin de brede 
ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd is één van onze strategische ambities. méér dan onderwijs


