
Interesse?
Stuur je sollicitatie vóór 

25 mei 2022 per e-mail aan 
vacature@tabijn.nl, 
t.a.v. Lyke Seriese. 

Uitgebreide informatie over de 
functie en de school is te verkrijgen bij 

Lyke Seriese (directeur), 
tel. 0251-231093.

Het Rinket zoekt 
per 1 augustus 2022  

 een allround 

leraar 
basisonderwijs 

die in verschillende groepen 

ingezet wil worden.

(fulltime of parttime)

WIJ BIEDEN
• Een moderne werkomgeving
• Begeleiding en ondersteuning door onze bovenschoolse opleiders
• Ruime scholingsmogelijkheden via de Tabijnacademie
• Doorgroeimogelijkheden binnen een professionele organisatie 
• Hulpvaardige collega’s en enthousiaste kinderen

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
• een open, reflectieve en flexibele houding heeft.
• flexibel en professioneel handelt.
• goed kan inspelen op niveauverschillen van leerlingen.
• beschikt over een portie humor en kan relativeren.
• op de hoogte is van woordenschatdidaktiek.
• beschikt over goede ICT-vaardigheden.
• bij voorkeur ervaring in het sbo, NT2-onderwijs.
 

Op onze multiculturele school zorgen we voor een veilig en positief leerklimaat voor onze 
leerlingen. Wij zijn sterk in taalonderwijs, met name ook voor NT2-leerlingen.  Ons hechte 
team van gepassioneerde leerkrachten en verschillende hoogopgeleide specialisten zet 
zich op eenadaptieve manier in voor alle leerlingen. Kinderen die iets meer nodig hebben 
om tot leren te komen, krijgen passende ondersteuning. 
Wij zijn trots op onze leerlingenzorg en natuurlijk de goede resultaten, die onze leerlingen 
aan het einde van de basisschoolperiode behalen. Willen leren van elkaar en samen werken 
zijn belangrijke basiselementen voor ons onderwijs en ons team.

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. 


