
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 
medewerkers zo’n 5600 kinderen. De totstandkoming van kindcentra 
waarin de brede ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd is één van 
onze strategische ambities. 

De functie en jij
Het samengaan van drie scholen in twee kindcentra is een intensief en enerverend traject waar je soms een lange adem voor moet hebben, 
terwijl je op andere momenten weer in een stroomversnelling komt. Je moet schakelen met diverse stakeholders, waaronder de lokale politiek.
Jij gaat makkelijk de verbinding aan, bouwt deze uit en weet daarnaast de positieve energie van de teams vast te houden. Je bent koersvast en 
houdt de grote lijn goed in het vizier waarbij jouw ondernemers- en realiteitszin hand in hand gaan. Met je evenwichtige, stevige persoonlijkheid 
geef je sturing aan het veranderproces. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven: expertise en vakmanschap worden door jou gezien en 
ingezet. Daarnaast ben je integer, duidelijk, direct en communiceer je zorgvuldig. 
Je kunt rekenen op professionele locatieleiders op iedere school, enthousiaste, gemotiveerde teams en medezeggenschapsraden en volledige 
steun van en samenwerking met het bestuur.

Wij zoeken kandidaten met
• ruime onderwijservaring én leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie. 
• een afgeronde schoolleidersopleiding en bij voorkeur een opleiding tot IKC directeur.
• kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, personele en financiële vraagstukken. 
• Ervaring met het ontwikkelen van kindcentra, fusies en/of (nieuw)bouwtrajecten is  

een pré.

Wij bieden
• een uitdagende baan in een ambitieuze onderwijsorganisatie.
• een fijne en inspirerende werksfeer.
• 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 doorbetaald partnerverlof.

Reageren?
Stuur je sollicitatie uiterlijk 

6 mei a.s. naar vacature@tabijn.nl. 
Kijk voor uitgebreide informatie over 

Tabijn en de Uitgeester scholen op 
www.tabijn.nl of bel Hans Groot, 
fusiedirecteur, tel.  0251-312715.

De procedure: De 1e gesprekken vinden plaats 
op woensdag 15 mei 2019, 

de 2e ronde is op maandag 20 mei 2019. 
Een assessment maakt deel uit van de 

selectieprocedure.

méér dan onderwijs

Tabijn zoekt een 
krachtige

DIRECTEUR 
voor twee kindcentra 

in ontwikkeling 

(0,8 - 1,0 FTE)

Basisscholen Binnenmeer, Molenhoek en De Vrijburg te Uitgeest, met 
gezamenlijk meer dan 500 kinderen, bevinden zich in het vormings- 
proces naar twee kindcentra die met één visie en volgens één con-
cept een fantastisch en uitdagend onderwijs- en opvang aanbod 
(gaan) neerzetten voor kinderen van 2 tot 13 jaar. In aanloop naar de 
toekomstige samensmelting van deze drie scholen hebben de teams, 
in samenspraak met ouders en kinderen, een krachtige, duidelijke 
visie neergezet waarop de kindcentra gebouwd gaan worden.

Vanuit de kernwaarden relatie, groei en energie werken de teams nu 
al samen aan een klimaat waarin kinderen goed leren omgaan met 
zichzelf, elkaar en de wereld, zich breed ontwikkelen, hun talenten 
ontdekken en verder vormgeven. Beweging, gezondheid en muziek 
maken onderdeel uit van het curriculum. 
Kinderen zijn eigenaar van hun persoonlijke leerproces door doelen 
te stellen en hierop te reflecteren.

Er ligt een prachtige uitdaging voor jou...


