
Voor 
kindcentrum Het Baken 

zoeken wij per 1 augustus 2021 

pedagogisch 
medewerkers 

TSO/BSO
Wij hebben fulltime en parttime 

mogelijkheden in combinatiefuncties

WIL JIJ GROEIEN EN ONTWIKKELEN?
Dan is een plek in ons startend en innovatief kindcentrum iets voor jou!
Wij zoeken pedagogisch medewerkers die de uitdaging willen aangaan om een 
nieuwe groep op te starten met kinderen tot en met 8 jaar oud. In de loop van 
schooljaar 2021-2022 ontwikkelen we door naar een tweede groep met kinderen 
van 9 tot en met 13 jaar. Als pedagogisch medewerker verzorg je in de middagen 
tussenschoolse- en buitenschoolse opvang. 

Wij zoeken collega’s met lef en een vernieuwende blik om schooloverstijgend 
aanbod te ontwerpen met medewerkers van kindcentrum Het Baken. Er wordt 
gestreefd naar een nauwe samenwerking met Het Mozaïek, zodat we een zo breed 
mogelijk aanbod kunnen bieden aan alle kinderen binnen onze opvang. Je inspireert 
kinderen om buiten gebaande paden te treden. Jouw talent en expertise dragen daaraan 
bij. Naast jouw werk binnen de TSO en BSO is het mogelijk dat je ook ingezet wordt in 
het onderwijs voor extra ondersteuning.

WIJ BIEDEN:
• Voorrangsplaatsing voor je eigen kinderen op een opvanglocatie van  

Tabijn
• Volop mogelijkheden voor je eigen ontwikkeling en inbreng
• Een jaarcontract met vaste uren en uitzicht op een vast contract bij goed  

functioneren
• Een contract conform CAO Kinderopvang, schaal 6

JIJ BENT...
• iemand die graag met kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar werkt
• flexibel, enthousiast en innovatief
• een echte teamspeler met doorzettingsvermogen
• iemand die denkt in mogelijkheden en kansen
• in het bezit van een erkend en relevant diploma
• in het bezit van rijbewijs B, of voornemens dit te gaan halen

Herken je jezelf in 
bovenstaande? 

Dan ontvangen wij graag jouw 
motivatiebrief en cv per mail op 

vacature@tabijn.nl, t.a.v. Marijke Lamers.
Reageren kan t/m 9 mei 2021.

Heb je vragen? Kijk op www.tabijn.nl of 
http://baken.tabijn.nl voor meer informatie 

over Tabijn en Het Baken. Of neem 
contact op met Marijke Lamers, 

directeur Het Baken op 
tel. 072-564 2417 
van ma t/m do.

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. 

Leef, speel, leer en geniet!


