
Basisschool 
Otterkolken  staat in een 

mooie groene wijk in Heemskerk. 
Ons team bestaat uit betrokken en 

enthousiaste medewerkers.  
Wij vinden het belangrijk een sfeer te 
scheppen, waarin kinderen zich veilig en 
geborgen voelen. Wij leren kinderen 
rekening te houden met anderen en 

respect te hebben voor elkaar, naar 
elkaar te luisteren en samen te 

werken.

Basisschool 
Otterkolken zoekt per 
1 augustus 2023 een 

leraar 
basisonderwijs 
voor groep 3

fulltime

JIJ
• hebt een open, reflectieve en flexibele houding.
• handelt flexibel en professioneel.
• kan goed inspelen op niveauverschillen van leerlingen.
• beschikt over een portie humor en kan relativeren.
• beschikt over goede ICT-vaardigheden.

WIJ BIEDEN
• een uitdagende baan met veel werkplezier.
• een inspirerende werkomgeving met volop ruimte om  

je binnen het team te ontwikkelen.
• doorgroeimogelijkheden, opleidingen en ondersteuning  

binnen de Tabijnorganisatie. 
• hulpvaardige collega’s en enthousiaste kinderen.

Interesse?

Stuur je sollicitatie voor
10 april 2023 per e-mail aan 

vacature@tabijn.nl, 
t.a.v. Marlies Roggeveen. 

Uitgebreide informatie over de functie 
en Otterkolken is te verkrijgen bij 

Marlies Roggeveen 
(adjunct-schoolleider),

 tel. 0251-232688.

Ons onderwijs staat in het teken van ons motto: samen in beweging 
met oog voor elkaar. Wij zoeken een collega die goed kan inspelen 
op de niveauverschillen tussen leerlingen, sterk is in zijn/haar 
klassenmanagement en graag samenwerkt met anderen.

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. 


