
Geef de nieuwkomers het onderwijs dat ze verdienen

Ben jij de collega die een waardevolle bijdrage kan leveren aan het onderwijs aan kinderen die net in Nederland wonen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wij zoeken nieuwe collega’s die vanaf half oktober 2022 voor een langere periode fulltime of parttime deze mooie 
uitdaging aan willen gaan. Als leraar op De Fakkel begeleid je leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Je bent � exibel en proactief in de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs. Je werkt samen in een 
enthousiast en professioneel team dat de leerlingenzorg gezamenlijk draagt. 

Wat bieden wij?
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract 
• Begeleiding en ondersteuning door interne specialisten en opleiders
• Doorgroeimogelijkheden binnen een professionele organisatie 
• Een unieke kans om een periode op het cruiseschip in Velsen te wonen incl. maaltijden behoort tot de mogelijkheden
• Eventueel is een combinatie met het ISK voor voortgezet onderwijs mogelijk
• Inschaling in CAO PO, LC behoort tot de mogelijkheden

Wij zoeken een collega die...
• op de hoogte is van woordenschatdidaktiek of de wil heeft zich er in 

te verdiepen.
• goed kan inspelen op niveauverschillen van leerlingen. 
• beschikt over een portie humor en kan relativeren.
• een bevoegdheid tot het lesgeven in het basisonderwijs.

IKC Het Rinket 
zoekt 

leraren 
basisonderwijs 

met a�  niteit voor onderwijs 
aan meertalige kinderen

(Fulltime/parttime)

Interesse?

Stuur je sollicitatie uiterlijk 
7 oktober 2022 aan

vacature@tabijn.nl, t.a.v. Lyke Seriese.

Voor meer informatie over de 
vacatures neem contact op met 

Wendy Pekel op telefoon 
0251-231093.

VACATURE

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang met 22 kindcentra en basisscholen 
in Noord-Holland. Dagelijks inspireren en begeleiden onze leraren en pedagogisch medewerkers zo’n 5.700 kinderen. 
De totstandkoming van kindcentra waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd is één van onze 
strategische ambities.méér dan onderwijs


