
WIJ BIEDEN
• Inspirerende kindcentra en basisscholen met enthousiaste teams en een fijne werksfeer 
• Professionaliteit, verbondenheid en grote betrokkenheid
• Flexibiliteit om de scholen van Tabijn beter te leren kennen 
• Ruime scholingsmogelijkheden via de Tabijn academie
• Een jaarcontract met uitzicht op vast
• Zeer goede ICT faciliteiten op al onze kindcentra en basisscholen

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S MET
• Een open reflectieve  en positieve houding
• Flexibiliteit en professionaliteit
• Goede communicatieve vaardigheden

VACATURES

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. 

Kindcentrum 
Het Baken zoekt voor de 

periode mei t/m december 2023 
een 

leraar 
basisonderwijs 

voor groep 6 

(4 dagen)

MAAK KENNIS MET DE TABIJNSCHOLEN EN -KINDCENTRA!
Als leraar basisonderwijs begeleid je leerlingen in hun cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Je bent actief in de voorbereiding en 
de ontwikkeling van het onderwijs en de schoolontwikkeling. 
Professionalisering is een vanzelfsprekendheid voor je. Als leraar In de flexpool 
ben je inzetbaar op al onze scholen voor langdurende of korte vervangingen.
Een mooie kans om de scholen en kindcentra van Tabijn beter te leren kennen. 
Welke past het best bij jou?

Zit de voor jou geschikte functie er nu niet tussen?  
Ook dan gaan we graag in gesprek met je over andere mogelijkheden.

Iets voor jou? 

Graag ontvangen wij je 
sollicitatie met motivatiebrief en cv  

op vacature@tabijn.nl.

Meer informatie over de scholen en de 
organisatie Tabijn is te vinden op 

www.tabijn.nl of telefonisch te 
verkrijgen bij HRM
(tel: 0251-230082).


