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In een prachtige omgeving aan de rand van het Bergerbos te Bergen ligt de Bosschool. 
Op de Bosschool, met een kleine 200 leerlingen en een enthousiast team van zo’n twintig 

(vak)leerkrachten, zijn ‘gedifferentieerd onderwijs’ en ‘individuele ontwikkeling’ geen 
loze kreten. Elk kind wordt gehoord en serieus genomen. Op de Bosschool kun je 

zijn wie je bent. Wij helpen kinderen hun grenzen te verkennen en te bepalen 
en zich te ontwikkelen tot een weerbaar, zelfstandig denkend mens. Goed 

samenwerken en respect voor anderen is daarbij essentieel. Creativiteit, 
expressie en een veilig pedagogisch klimaat staan bij de Bosschool 

voorop.  We zijn eigenzinnig, ambitieus en veelzijdig.
Tabijn zoekt 

voor de Bosschool 
per 1 januari 2021 
een inspirerende

DIRECTEUR 
(0,8 - 1,0 FTE)  

Wij zoeken kandidaten met
• relevante leidinggevende ervaring en (bezig met) een schoolleidersopleiding/registratie in het schoolleidersregister. 
• kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, personele en financiële vraagstukken.
• passie voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en teamleden.

Wij bieden
• een uitdagende baan in een ambitieuze onderwijsorganisatie.
• een positief en enthousiast team en (positief ) kritische, betrokken ouders.
• professionele ondersteuning vanuit het onderwijsbureau en volop mogelijkheden tot intercollegiale consultatie met collega 

directeuren van andere Tabijnscholen.
• deskundigheidsbevordering en ontwikkelmogelijkheden onder andere met onze eigen Tabijnacademie en coaching.

De procedure
De 1e gesprekken vinden plaats op maandag 28 en woensdag 30 september.  
De 2e ronde is gepland op vrijdag 9 oktober 2020.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Reageren?
 

Stuur je sollicitatie per e-mail 
uiterlijk 23 september 2020 naar  

vacature@tabijn.nl  
t.a.v. Marjolein Kranenburg.  

 
Kijk voor uitgebreide informatie over  

Tabijn en de Bosschool op www.tabijn.nl 
of bel Hans Groot (algemeen  

directeur) 0251- 230 082.

Stichting Tabijn is een ambitieuze organisatie voor 
bijzonder primair onderwijs met 22 basisscholen en kind-
centra in Noord-Holland, waarvan 10 met kinderopvang in eigen 
beheer. Iedere school met z’n eigen kleur en identiteit, met een sterke 
onderlinge verbondenheid. 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. 

De nieuwe directeur brengt vol energie, samen met het team, de kwaliteit van het onderwijs op een nóg hoger niveau en bouwt 
aan de verdere ontwikkeling van de school. 
Je zet actief in op de profilering van onze school en de samenwerking met externe partners. Je hebt het lef om nieuwe paden te 
bewandelen, maar weet daarbij het unieke karakter van de Bosschool te behouden.
Onze nieuwe directeur schept duidelijkheid en wil daarbij ieders kwaliteiten zien én benutten. Net als het team vind je het belang-
rijk dat zowel kinderen als teamleden leren van en met elkaar. Je creëert een sfeer waarin nieuwe initiatieven en ideeën worden 
aangedragen en je geeft het team vertrouwen en verantwoordelijkheid. 
Je bent evenwichtig, oprecht geïnteresseerd en staat stevig in je schoenen. Je communiceert transparant en acteert krachtig, 
empathisch en open. Je bent creatief, een beetje gek en pakt als het éven kan de kans om ook je eigen talenten te delen. 


