
Kindcentrum 
De Vlinder zoekt per 
1 augustus 2023 een

leraar basisonderwijs voor 
de bovenbouw

(groep 7-8)

voor  1,0 FTE

De Vlinder is een multicultureel kindcentrum om trots op te zijn! 
De school heeft rond de 200 leerlingen met diverse culturele achtergronden. 
Taalonderwijs en een goed schoolklimaat zijn speerpunten op de Vlinder. 
Wij werken met Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) waarmee we positief  
gedrag aanleren en bekrachtigen. 
De Vlinder heeft een flexibel en positief team van collega’s die met en van elkaar willen  
leren.

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE

• die blij wordt van een bovenbouwgroep!

• een open en reflectieve houding heeft

• communicatief en sociaal vaardig is in de omgang met ouders

• affiniteit heeft met bewegend leren en met onderzoekend en ontwerpend leren

• bij voorkeur in bezit is van de bevoegdheid bewegingsonderwijs 

WIJ BIEDEN:

• ruimte voor eigen ontwikkeling

• een uitdagende baan met veel werkplezier

• opleidingen via onze Tabijnacademie

• hulpvaardige collega’s en enthousiaste kinderen

• begeleiding en ondersteuning door onze bovenschoolse  

opleiders

• een moderne werkomgeving 

REAGEREN?

Stuur je sollicitatie voor 10 april 2023 
per e-mail aan

vacature@tabijn.nl 
t.a.v. Lenneke Kerssens.

Kijk voor uitgebreide informatie op 
https://.vlinder.tabijn.nl of bel Lenneke 

Kerssens of Kelly Kooter, directie 
De Vlinder, op tel. 0251-237766.

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. 

Als vlinder ontdek je de wereld!


