
Tabijn zoekt per 
schooljaar 2021-2022 voor 
De Bareel, kindcentrum in 
oprichting, een energieke

Directeur IKC 
(1,0 FTE)

De Bareel, gelegen op de grens van Beverwijk en Heemskerk, midden in een levendige 
woonwijk, is een interconfessionele basisschool met buitenschoolse opvang (BSO) in eigen 
beheer. De Bareel telt zo’n 500 leerlingen.
Op De Bareel zijn kinderen welkom om te spelen, leren, bewegen, ontwikkelen en ontmoeten. Om kinderen voor te bereiden op 
een voortdurend veranderende toekomst, zorgen wij ervoor dat ze de ruimte krijgen om steeds meer innovatieve vaardigheden 
te ontwikkelen. Wij werken in een inspirerende en uitdagende (leer)omgeving, waarvan digitale leermiddelen een onderdeel zijn. 
Op deze wijze worden het spelen en het leren met elkaar verbonden. De leerlingen leren elkaar te vertrouwen door samen te 
werken en de ander te leren begrijpen.

De Bareel is volop in beweging. Je bouwt verder aan de ontwikkeling van een integraal kindcentrum voor kinderen van 2 tot 13 
jaar, waarin spelen, ontwikkelen, leren en vrije tijd ononderbroken worden vormgegeven. Je werkt aan het versterken van de 
onderwijskundige en pedagogische basis en het vormgeven van een doorgaande lijn. Samen met het ambitieuze en enthousiaste 
team maak je de onlangs opnieuw vastgestelde missie, visie en kernwaarden van De Bareel zichtbaar. Je zet daarbij de lijnen uit, 
creëert draagvlak, geeft sturing, structuur en duidelijkheid. 
Het grote, gevarieerde team van leraren, pedagogisch medewerkers en onderwijsondersteunend personeel heeft een directeur 
nodig die werkt aan de onderlinge verbinding en het versterken van de professionele samenwerking. Iemand die stuurt op 
eigenaarschap, vertrouwen geeft en het team stimuleert hun expertise en talenten in te zetten en te benutten. Daarbij houd je 
de doorgaande lijn en organisatiebrede visie in ogenschouw. Je schept een klimaat waarin kinderen, ouders en teamleden zich 
gewaardeerd en gezien voelen. Je werkt planmatig en doelgericht en je bent communicatief sterk. Je bent een evenwichtig en 
positief mens. Toegankelijk en empathisch, maar tegelijkertijd besluitvaardig.

WIJ ZOEKEN KANDIDATEN MET:
• Onderwijskundige kennis en onderwijskundig leiderschap
• Ervaring als directeur in het (primair) onderwijs
• Een schoolleidersopleiding, bij voorkeur een opleiding tot IKC directeur
• Ervaring met de ontwikkeling van een kindcentrum is een pré
• Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, personele en financiële vraagstukken
• Ondernemerschap en creativiteit 

WIJ BIEDEN:
• Een uitdagende baan in een ambitieuze organisatie
• Professionele ondersteuning vanuit het Tabijnbureau
• Deskundigheidsbevordering en ontwikkelmogelijkheden onder andere met  

onze eigen Tabijnacademie;
• Een fijne en inspirerende werksfeer. Bij Tabijn zijn de drempels laag en is er  

veel contact met collega-directeuren van andere Tabijnscholen en kindcentra.
• Inschaling in D13

DE PROCEDURE
De 1e gesprekken vinden plaats in de week van 24 mei 2021.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

REAGEREN?

Stuur je sollicitatie per email vóór 
16 mei 2021 naar: vacature@tabijn.nl of 
naar Tabijn, t.a.v. Marjolein Kranenburg, 

Postbus 280, 1960 AG HEEMSKERK.

Kijk voor uitgebreide informatie op 
www.tabijn.nl of bel Bertie de Beuze, 

directeur a.i. van De Bareel: 0251- 
230468 of Marjan Plazier, 

algemeen directeur Tabijn: 
0251-230082.

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 leraren en pedagogisch medewerkers 
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. 

Een kansrijke werk- en leeromgeving 
met veel dynamiek. Dát is de Bareel.


