
Kindcentrum 
De Duif zoekt per 1 november 2021

 een

leraarondersteuner/
onderwijsassistent  

         
voor de bovenbouw

(woensdag en vrijdag)

Kindcentrum De Duif telt ongeveer 225 leerlingen en biedt onderwijs, opvang en zorg aan kinderen van 2 -12 jaar.  Dat doen 
wij samen met verschillende partnerorganisaties vanuit een gezamenlijk pedagogisch beleid.
Je werkt dagelijks in een  dynamisch team, met verschillende specialisten. Samen laten we kinderen dromen, leren ze samen 
te werken, elkaar te respecteren en voor zichzelf op te komen. 

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE:
• met respect omgaat met kinderen, collega’s en ouders.
• flexibel en professioneel handelt en collegiaal is in de omgang. 
• een open en reflectieve houding heeft.
• ervaring heeft in de bovenbouw en goed kan inspelen op  niveauverschillen. 
• kan werken met digitale middelen en web-based onderwijsprogramma’s.
• affiniteit heeft met onze interconfessionele identiteit.

WIJ BIEDEN:
• Een uitdagende baan met veel werkplezier
• Een inspirerende werkomgeving met volop ruimte om je binnen het team  

te ontwikkelen
• Doorgroeimogelijkheden, opleidingen en ondersteuning binnen de  

Tabijnorganisatie
• Hulpvaardige collega’s en enthousiaste kinderen
• Inschaling volgens CAO PO.

REAGEREN?

Stuur je sollicitatie vóór 20 september 
2021 per e-mail aan vacature@tabijn.nl 

t.a.v. Annemiek van de Vliet. 

Kijk voor uitgebreide informatie op 
https://duif.tabijn.nl. of bel voor meer 
informatie met Annemiek van de Vliet, 

directeur van kindcentrum De Duif,
tel. 072-532 0874. 

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 leraren en pedagogisch medewerkers 
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. 


