
Interconfessionele basisschool Otterkolken in Heemskerk is prachtig gelegen in een 
lommerrijke omgeving en heeft zo’n 300 leerlingen en een groeiende buiten- 
schoolse opvang (BSO). Wij bieden een veilige en uitdagende leeromgeving 
waarin wij omzien naar elkaar. Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen 
tot gelukkige wereldburgers, die iets kunnen bijdragen en van waarde  
kunnen zijn in een steeds veranderende wereld. 

Otterkolken heeft een professionele cultuur, waar betrokken leerkrach-
ten en pedagogisch medewerkers met overtuiging (samen) werken, 
kinderen met plezier (samen) leren en ouders graag (samen) 
komen. De pijlers waarop ons onderwijs en onze opvang zijn 
gebaseerd zijn: ‘veilig en sociaal’, ‘doelgericht en onder-

zoekend leren’, ‘taal centraal’  en ‘klaar voor 
de wereld van morgen’. 

Tabijn zoekt 
voor basisschool 
Otterkolken een 

enthousiaste

DIRECTEUR 
(0,8 - 1,0 FTE)  

Wij zoeken kandidaten met
• Ruime onderwijservaring als leerkracht en als schoolleider. 
• Een afgeronde schoolleidersopleiding of bezig met een opleiding die  

kwalificeert tot registratie in het schoolleidersregister. 
• Een opleiding tot IKC-directeur is een pré of je bent bereid deze te volgen. 
• Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, personele en financiële  

vraagstukken.  

Wij bieden
• een uitdagende baan in een ambitieuze onderwijsorganisatie.
• een fijne en inspirerende werksfeer in een enthousiast team.
• professionele ondersteuning vanuit het onderwijsbureau en volop  

mogelijkheden tot intercollegiale consultatie met collega-directeuren van andere 
Tabijnscholen.

• deskundigheidsbevordering en ontwikkelmogelijkheden onder andere met onze 
eigen Tabijnacademie.

• inschaling volgens de cao primair onderwijs met  
interessante extra’s waaronder coaching en extra door- 
betaald partnerverlof.

De procedure
De 1e gesprekken vinden plaats op woensdag 26 juni 2019. 
De 2e ronde is gepland op dinsdag 2 juli 2019.
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Reageren?
Stuur je sollicitatie per 

e-mail uiterlijk 23 juni 2019 
naar vacature@tabijn.nl t.a.v. 

Marjolein Kranenburg. Kijk voor 
uitgebreide informatie over Tabijn 
en Otterkolken op www.tabijn.nl 
of bel Margriet Speklé, directeur 
van basisschool Otterkolken, tel. 

0251-232688.

Stichting Tabijn is 
een ambitieuze organisatie 

voor bijzonder primair onderwijs 
met 22 basisscholen in Noord-Holland, 

waarvan zeven met buitenschoolse opvang 
en een met peuteropvang in eigen beheer. Ieder 
met z’n eigen kleur en identiteit, met een sterke 

onderlinge verbondenheid. Dagelijks inspireren en 
begeleiden onze leerkrachten en pedagogisch mede-

werkers zo’n 5600 kinderen. De totstandkoming van kind-
centra waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt 

gestimuleerd is één van onze strategische ambities. 

In deze functie geef je vorm aan de verdere professionalisering van onze school, waarin onderwijs en opvang samenwerken aan 
de brede ontwikkeling van het kind. Het onderzoekend leren en een veilig pedagogisch klimaat staan daarbij voorop. Het koers-
plan van Tabijn geldt als leidraad.
Je werkt samen met een stevig, bevlogen MT, een  jong, professioneel team en betrokken ouders. Zij verwachten van hun nieuwe 
directeur openheid, samenwerking en heldere communicatie. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor kinderen, team en ouders en 
gericht op verbinding. Met je coachende stijl van leidinggeven weet je de kwaliteiten in het team te zien en te benutten. Je hebt 
kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs en de kinderopvang, bent ondernemend en hebt het vermogen om het goede te 
behouden en te vernieuwen waar nodig.  
We zoeken een directeur met een evenwichtige persoonlijkheid, empathie, humor en relativeringsvermogen.


