
zoekt per 1 augustus 
2023 een

leraar 
basisonderwijs voor 

groep 1/2
(maandag en dinsdag, in overleg 
een tijdelijke uitbreiding op de 

vrijdag mogelijk)

Ben jij onderzoekend en nieuwsgierig, naar kinderen, naar hun leef- en leeromgeving? 
Kom dan naar de Binnenmeer en werk samen met ons aan een omgeving waar 
kinderen zichzelf en de wereld kunnen en mogen ontdekken! 

Wij werken bij de kleuters vanuit de filosofie van Loris Malaguzzi (Reggio Emillia) en horen 
graag met welke kwaliteiten jij daar invulling aan wilt geven.
Bij ons mag je lef tonen en werk je samen met bevlogen collega’s. Van samenwerken met 
ouders en collega’s word je blij. Goed luisteren en kijken naar kinderen is de basis van je werk 
en het werken vanuit het ‘Reggio’ gedachtegoed past bij jou. Je durft buiten de gebaande paden 
te denken en te leren vanuit ontdekken, onderzoeken en ervaren.
Fijn wanneer je humor en eigenheid meebrengt, daar worden wij dan weer blij van!
Kan jij met je kwaliteiten onze kinderen verrassen? Dan zijn wij heel nieuwsgierig naar jou! Kom met ons 
praten. Wie weet vinden we elkaar en anders hebben we in ieder geval een goed en inspirerend gesprek.

Wij zijn op zoek naar een teamlid die...
• een goed empathisch vermogen heeft
• zich organisatorisch autonoom voelt
• kindontwikkeling ziet en waardeert
• procesmatig kan werken
• gespreksvaardig is
• kan samenwerken
• kan reflecteren
• een leven lang wil leren

Wij bieden
• voorrangsplaatsing voor je eigen kinderen op een opvanglocatie  

van Tabijn
• deelname aan een inspirerende werkomgeving met veel plezier
• ruimte voor eigen initiatieven
• en professionelke organisatie
• een fantastische kans om het verschil te maken voor kinderen

VACATURE

Reageren?

Graag ontvangen we je 
sollicitatie voor 10 april 2023 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. 


