
KINDCENTRUM  
HELMGRAS

biedt onderwijs en opvang onder één dak,  
met één visie, één team en één leiding.  

Talentvolle ontwikkeling biedt ruimte aan 
cognitieve, expressieve en sociale talenten.

 

Tabijn zoekt voor 
kindcentrum Helmgras

een enthousiaste en proactieve

adjunct-
directeur

(0,6 FTE)

VACATURE

WIJ ZOEKEN KANDIDATEN MET:
• Ervaring als leidinggevende in onderwijs en/of kinderopvang bij voorkeur in  

een kindcentrum.
• Een relevante opleiding voor (beginnend) schoolleider/RADO registratie  

of bereidheid deze te volgen.
• Een duidelijke visie op de brede ontwikkeling van kinderen en wat  

daarvoor nodig is in onderwijs en opvang. 

WIJ BIEDEN
• Een uitdagende baan in een ambitieuze organisatie.
• Deskundigheidsbevordering en ontwikkelmogelijkheden onder  

andere met onze eigen Tabijnacademie.
• Inschaling in A11 volgens de cao primair onderwijs.
• Voorrangs- en kortingsregeling kinderopvang.
• Een fijne en inspirerende werksfeer.

Reageren?

Stuur je sollicitatie voor 27 september per e-mail aan 
vacature@tabijn.nl, of naar Tabijn, t.a.v. Marjolein 

Kranenburg, Postbus 280, 1960 AG Heemskerk. 

Kijk voor uitgebreide  informatie over  Tabijn en 
Helmgras op www.tabijn.nl of bel Niels Vermij, 

directeur, tel. 0251-650864.

Het Korte Land 3 | Castricum | 0251-650 864 | helmgras.tabijn.nl

In deze uitdagende functie geef je samen met de directeur en het team vorm aan de 
realisatie van de doelstellingen van het kindcentrum binnen de visie en het koersplan van 
Tabijn. Je vervangt de directeur bij afwezigheid.

Kindcentrum Helmgras is vooruitstrevend en gericht op onderwijsinnovatie, talentonderwijs 
en een uitdagend breed aanbod in onderwijs en opvang. We vinden het daarom belangrijk 
dat je open staat voor vernieuwing, ‘out of the box’ kunt denken,  initiatieven neemt en  
teamleden inspireert en stimuleert. Jij zet mensen in hun kracht.
Je bent gewend om cyclisch te werken; je zet ontwikkelingen in gang en zorgt ook voor de 
monitoring, evaluatie en borging van het ingezette beleid. Je bent goed op de hoogte van 
ontwikkelingen in het onderwijs en in de kinderopvang en bent (onderwijsinhoudelijk) een 
belangrijke sparringpartner voor directeur en teamleden.

Kindcentrum Helmgras heeft een open cultuur, waarin toegankelijkheid, samenwerking en 
collegialiteit de boventoon voeren. Als adjunct-directeur heb je een belangrijke rol in het 
bevorderen van deze cultuur. Je bent oplossingsgericht, communiceert duidelijk en doet dit 
met de nodige humor, empathie en nieuws- en leergierigheid. Je hebt niet alleen oog voor 
teamleden, ouders en kinderen, maar bent zelf óók zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk. 
Je loopt regelmatig even de klas in of sluit aan tijdens de opvang. 


