
Tabijn zoekt voor basisschool De Bareel per 1 februari 2018 een verbindende en daadkrach� ge

De Bareel in Heemskerk is een intercon-
fessionele, excellente basisschool met 600 
leerlingen en een eigen buitenschoolse 
opvang. Er heerst een veilige en geborgen 
sfeer voor leerlingen, ouders en het team. 
Een positief pedagogisch klimaat in een 
ordelijke en rustige omgeving zorgt er 
voor dat kinderen tot leren komen en zich 
optimaal kunnen ontwikkelen tot sociale, 
competente en zelfstandige mensen. Door 
voorbeeldgedrag en positieve communi-
catie leren wij de kinderen om met ieder 
ander respectvol om te gaan. Ons team 
heeft een doelgerichte aanpak en hoge, 
realistische verwachtingen. Een krachtige 
instructie en waardevolle coöperatieve 
werkvormen zorgen voor bijzondere leer-
ervaringen waar kinderen hun leven lang 
met plezier aan terug zullen denken. 
__________________________________

Tabijn, met 22 basisscholen in Noord-
Holland, kent een gevarieerd onderwijs-
aanbod. Er zijn zo’n 550 medewerkers in 
dienst. Dagelijks krijgen ongeveer 5500 
kinderen les van betrokken leerkrachten. 
Verbinding, inspiratie, vertrouwen en am-
bitie zijn onze kernwaarden. Tabijn werkt 
permanent aan het verbeteren van haar 
kwaliteit. Door eigentijds onderwijs, waarin 
ICT een centrale rol speelt, stimuleren 
wij de ontwikkeling, zelfstandigheid en 
nieuwsgierigheid van kinderen.

Kijk voor uitgebreide informatie over Tabijn 
en De Bareel op www.tabijn.nl of bel Wim 
Noom, lid algemene directie 0251-230082.

Onze nieuwe directeur hee�  een duidelijke visie op onderwijs en de ontwikkeling van 
kinderen en bouwt samen met het team aan de verdere professionalisering van (het 
onderwijs op) De Bareel om op excellent niveau te blijven presteren en de uitstekende 
opbrengsten van onze school blijvend te realiseren. 
Als integraal leider geef je vorm aan de totstandkoming en realisa� e van doelstellingen 
van de school en de buitenschoolse opvang, passend binnen de visie en de meerjaren-
strategie van Tabijn. 
Je stelt kaders en zorgt daarbinnen voor een professionele, lerende onderwijscultuur 
waarbij integriteit, wederzijds respect, open communica� e en teamspirit de boventoon 
voeren. 
Je toont leiderschap, hebt aandacht voor het team als geheel maar ook voor de 
individuele teamleden. Je s� muleert, inspireert en gee�  vertrouwen. 
Medezeggenschap, ac� eve en transparante communica� e met ouders en overige 
externe par� jen zijn voor jou belangrijk en wezenlijk voor de kwaliteit van de school. 
Je rapporteert aan de algemene direc� e en maakt deel uit van een netwerk van 
collega-directeuren waarin het delen van kennis en ervaringen en leren van elkaar 
vanzelfsprekend  zijn.

Wij zoeken kandidaten met:
• Ruime onderwijservaring, als leerkracht én als schoolleider.
• Een afgeronde opleiding tot schoolleider.
• Kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs, ondernemerschap en het vermo-

gen om het goede te behouden en te vernieuwen waar nodig. 
• Helikopterview én oog voor detail. 
• Een evenwich� ge, toegankelijke persoonlijkheid, met humor en rela� veringsver-

mogen.

Wij bieden:
• Een uitdagende baan in een ambi� euze onderwijsorganisa� e.
• Professionele ondersteuning vanuit het onderwijsbureau.
• Deskundigheidsbevordering en ontwikkelmogelijkheden onder andere met onze 

eigen Tabijn-academie.
• Inschaling volgens de cao primair onderwijs.
• Een fi jne en inspirerende werksfeer.

De procedure:
De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 2 oktober 2017.
Een assessment maakt deel uit van de selec� eprocedure.

Directeur (0,8 - 1,0 FTE) 

Reageren?
Stuur je sollicitatie per email vóór 
25 september 2017 naar vacature@tabijn.nl of 
per post naar Tabijn, t.a.v. Emmy Kieft, 
Postbus 280, 1960 AG Heemskerk.


