
Wij zoeken een collega die
• twee keer in de week voor onze groepen gymlessen wil verzorgen.
• wil bijdragen aan een sterker bewegingsonderwijsaanbod in het primair onderwijs.
• graag een uitdaging aangaat richting anders organiseren.
• verantwoordelijk wil zijn voor alle sportgelrelateerde activiteiten.
• visie heeft op leren bewegen en het bewegende kind.
• bij een enthousiast team wil horen.

Jij bent
• flexibel en neemt initiatief
• opgeleid met een afgerond ALO diploma
• thuis in het ontwerpen van een passend bewegingsonderwijsaanbod voor zowel het jonge kind als het oudere kind, 

kennis over de motorische ontwikkeling van kinderen van 2 - 13 jaar is een pré
• enthousiast, bevlogen en gezellig

Wij bieden
• voorrangsplaatsing voor je eigen kinderen op een opvanglocatie  

van Tabijn
• een jaarcontract conform CAO PO met uitzicht op vast 
• deelname aan een inspirerende werkomgeving met veel plezier
• ruimte voor eigen initiatieven
• een team waar specialisaties gewaardeerd worden
• overlegruimte en samenwerking met andere vakleerkrachten  

binnen Tabijn
• een fantastische kans om het verschil te maken voor kinderen

zoekt per 1 augustus 
2022 een

vakleerkracht 
bewegingsonderwijs

(0,4250 FTE maandag en vrijdag + 
in overleg tijdelijke uitbreiding 

0,1500 FTE woensdag

VACATURE

Reageren?

Graag ontvangen we je 
sollicitatie voor 24 juni 2022 per 

e-mail op vacature@tabijn.nl,  
t.a.v. Annemarie van Rixel.

Uitgebreide informatie over de
 school is te vinden op 

https://binnenmeer.tabijn.nl of 
https://wereldsonderwijs.nl of telefonisch 

te verkrijgen bij Annemarie van Rixel, 
locatieleider (0251-312715). 

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. 


