
De Bosschool zoekt 
per 1 augustus 2023 twee

LERAREN 
BASISONDERWIJS 

bij voorkeur fulltime, 
parttime bespreekbaar

Expressief, eigenzinnig en ambitieus

Op de Bosschool zijn ‘gedifferentieerd onderwijs’ en ‘individuele ontwikkeling’ geen 
loze kreten. Wij helpen kinderen hun grenzen te verkennen en te bepalen en zich te 
ontwikkelen tot weerbare, zelfbewuste en zelfstandig denkende mensen. Een veilig 
pedagogisch klimaat, goed samenwerken en respect voor anderen is daarbij 
essentieel. 
Expressie speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Ondersteund door onze 
vakdocenten leren de kinderen uitdrukking te geven aan hun gevoelens en 
gedachten in taal, beeld, klank en beweging. Tegelijkertijd hebben we ook hoge 
verwachtingen ten aanzien van de leerresultaten. We streven daarbij naar een goed 
evenwicht tussen cognitieve, sociale en creatieve aspecten. 

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S DIE
• flexibel en professioneel handelen
• creatief zijn en een flinke dosis humor hebben
• een open en reflectieve houding hebben
• goed kunnen inspelen op de niveauverschillen van de kinderen en kunnen differentiëren
• beschikken over kennis van de digitale middelen en web-based programma’s  

van het onderwijs

WIJ BIEDEN
• een fijne werksfeer in een bruisend team en een moderne werkomgeving
• deskundigheidsbevordering en ontwikkelmogelijkheden onder andere  

met onze eigen Tabijnacademie
• doorgroeimogelijkheden binnen een organisatie van 21 scholen/kindcentra
• vast salaris volgens CAO PO
• begeleiding en ondersteuning door onze bovenschoolse opleiders

Word jij onze 
juf of meester?

Stuur je sollicitatie vóór 10 april 2023 
aan vacature@tabijn.nl 

t.a.v. Gitta de Regt.

Uitgebreide informatie over de school is 
te vinden op http://bosschool.tabijn.nl 
of telefonisch verkrijgbaar bij Gitta de 

Regt, directeur  van de school, op  
tel. 072-581 3195.

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 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. 


