
Alle medewerkers binnen ons kindcentrum werken met veel enthousiasme aan een aanbod van onderwijs en opvang dat 
ondernemend en betekenisvol is. Wij werken samen met de maatschappelijke organisaties om ons heen, om een zo groot moge-
lijk aanbod te leveren en zoveel mogelijk ruimte te bieden om een ieders talent te ontwikkelen. We zoeken een collega 
die mee wil helpen om onze doelstellingen te verwezenlijken.
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke functie met uitzicht op een vast contract binnen Tabijn.

WIJ BIEDEN:
• Een uitdagende baan met veel (werk)plezier
• 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
• Een jaarcontract (CAO PO) met uitzicht op vast

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE:
• Enthousiast en betrokken is
• Over een actieve, lerende houding beschikt
• Flexibiliteit en collegialiteit toont
• Goed kan inspelen op niveauverschillen
• Een gezonde dosis humor heeft

zoekt 
per 1 april  2022 een

leraar 
basisonderwijs voor 

groep 6  (1,0 FTE)
Ook parttimers zijn uitgenodigd 

te solliciteren.

Interesse?

Stuur je sollicitatie voor 
31 januari 2022 per e-mail aan 

vacature@tabijn.nl, 
t.a.v. Helene de Vries. 

Uitgebreide informatie over de organisatie 
Tabijn en het kindcentrum is te vinden op 

www.tabijn.nl of telefonisch te verkrijgen 
bij Helene de Vries, directeur  van het 

kindcentrum, tel. 0226-342322. 

Het Mozaïek is een 
christelijk kindcentrum, waar 

kinderen van 2 tot 13 jaar welkom 
zijn voor peuteropvang, onderwijs en voor- 

en naschoolse opvang. Het ruime en lichte 
gebouw staat op een prachtige historische plek, 

tegenover het museum ‘De Broekerveiling’.

Binnen ons kindcentrum willen we kinderen uitdagen 
en motiveren om zichzelf te zijn. Hierdoor kan het kind 
het maximale uit zichzelf halen, alleen of juist samen 
met anderen. Als kindcentrum hebben we ook 

nadrukkelijk aandacht voor een fijne en veilige 
speel- en leeromgeving waarbij het 

pedagogisch klimaat dus een 
belangrijke rol speelt.


