
Hé hallo, ben jij op zoek naar een 
toffe baan in de opvang?
Kom bij ons werken!

Zie jij soms net even andere mogelijkheden en wil je 
kinderen zelf laten denken en nieuwsgierig maken? 
Trek dan je stoute schoenen aan en werk samen met ons 
an een omgeving waar kinderen zichzelf en de wereld kunnen  
en mogen ontdekken. 

Bij ons mag je lef tonen en werk je samen met bevlogen collega’s. Je werkt binnen de CAO KO  
en wilt een professional zijn. Je bent bevoegd om te werken binnen het onderwijs of kinderopvang. 
Van samenwerken met ouders en collega’s word je blij.
Goed luisteren en kijken naar de kinderen is de basis van je werk en dit past bij jou.  
Je kunt buiten de gebaande paden denken en wilt bijdragen aan het  
vormgeven van onze nieuwe kinderopvang. 
Fijn wanneer je humor en eigenheid meebrengt, daar worden wij dan  
weer blij van. 

Kan jij met jouw kwaliteiten kinderen verrassen, dan zijn wij  
nieuwsgierig naar jou.  
Passen de door ons aangegeven uren je niet, kom alsnog praten.  
Wie weet vinden we elkaar en anders gaan we voor een goed en  
inspirerend gesprek. 

Mail ons en kom kennismaken!

VACATURE

Reageren?
Graag ontvangen we je sollicitatie per 

e-mail op vacature@tabijn.nl, 
t.a.v. Margriet Speklé.

Uitgebreide informatie over de functie en het 
kindcentrum is te verkrijgen bij Kitty Steggink, 

tel.  06-17072834 / 0251-310173
of e-mail k.p.steggink@tabijn.nl.

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. 

Kinderopvang De Wereld 
zoekt voor locatie kindcentrum 

Cornelis een

medewerker 
sport of kunst voor de 

naschoolse opvang
voor 18 uur per week 

met mogelijkheid tot uitbreiding

Werktijden tussen 12.30 en 18.30 
uur op ma, di en do (overleg 

mogelijk)


