
Tabijn is voor haar scholen op zoek naar enthousiaste oproepkrachten in de functie

Stichting Tabijn is een ambitieuze 
onderwijsorganisatie bestaande uit 22 
basisscholen in Noord-Holland. Dagelijks 
krijgen ongeveer 5.500 kinderen les van 
betrokken leerkrachten. Tabijn heeft 550 
medewerkers en kent een zeer gevarieerd 
onderwijsaanbod. 
Dit alles vanuit vertrouwen en respect.
Tabijn werkt permanent aan het verbete-
ren van de kwaliteit van het onderwijs.
Door eigentijds onderwijs, waarin ICT 
een centrale rol speelt, stimuleren wij de 
ontwikkeling, de zelfstandigheid en de 
nieuwsgierigheid van  kinderen.

--------------------------------------------------------

Momenteel hebben zes Tabijnscholen (in 
Heemskerk, Uitgeest en Castricum) een 
eigen buitenschoolse opvang in de school.
Het aantal scholen met eigen BSO bij 
Tabijn zal de komende jaren toenemen. 
Hierdoor neemt ook de vraag naar goede 
oproepkrachten toe. 
Veel scholen van Tabijn werken met 
ondersteunend personeel in en buiten 
de klas. De vraag naar flexibel onderwijs 
ondersteunend personeel groeit.

Ben je op zoek naar werk in het onderwijs en ben je flexibel inzetbaar of wil je zelf be-
palen wanneer je werkt, dan is een baan als oproepkracht iets voor jou!

Tabijn is op zoek naar oproepkrachten in de functie van onderwijsassistent en/of 
medewerker in de buitenschoolse opvang. Bij ziekte en/of vakantie van de vaste 
krachten kunnen de oproepkrachten voor kortere of langere tijd opgeroepen worden.

In de functie van onderwijsassistent ondersteun je de leraar bij het verrichten van 
onderwijsinhoudelijke taken. Als medewerker BSO begeleid je activiteiten met kinderen 
in de buitenschoolse opvang.

Wij vragen 
Een relevante opleiding op MBO niveau
Flexibiliteit en professionaliteit
Een open reflectieve houding
Initiatief
Orde, netheid en veiligheid
Inzet/betrokkenheid
Samenwerking
Efficiency van het werk
Zelfstandigheid
Aanpassingsvermogen

Wij bieden
Een uitdagende betrekking
Een professionele organisatie
Inschaling volgens de cao PO
Doorgroeimogelijkheden binnen een organisatie van 22 scholen

Onderwijsassistent/medewerker BSO 

Uitgebreide informatie over de organisatie is 
te vinden op www.tabijn.nl of telefonisch te 
verkrijgen via Emmy Kieft, medewerker P&O 
(tel: 0251 230082).

Reageren?
Heb je interesse om als oproepkracht bij 
Tabijn te werken? 
Stuur  dan je motivatiebrief met cv naar 
vacature@tabijn.nl, t.a.v. Emmy Kieft.


