
Tabijn zoekt voor haar scholen

Tabijn is een ambitieuze onderwijs-
organisatie bestaande uit 22 basisscholen 
in Noord-Holland. Dagelijks krijgen on-
geveer 5700 kinderen les van betrokken 
leerkrachten. Tabijn heeft 550 medewer-
kers en kent een zeer gevarieerd onder-
wijsaanbod. 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.

Uitgebreide informatie over de organisatie 
is te vinden op www.tabijn.nl of 

Meer informatie over de scholen en de 
flexpool is te vinden op www.tabijn.nl/
Werken bij Tabijn/Flexpool of telefonisch 
te verkrijgen bij Jan Paul Bourguignon en 
Yvette Brussel (tel: 0251 230082).

Wij zoeken jou!

Tabijn is op zoek naar leerkrachten die inzetbaar zijn voor zowel langere tijd als kort-
durende inval. Je bent breed inzetbaar in alle groepen en bereid op alle scholen van 
Tabijn les te geven.
Om ons onderwijs samen met jou naar een hoger plan te tillen willen wij graag in jou 
investeren. Daarom bieden wij naast een goede begeleiding en uitgebreide scholings-
mogelijkheden een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.
Zowel fulltimers als parttimers zijn natuurlijk bij ons welkom.

Wij vragen 
Een bevoegdheid voor het geven van basisonderwijs
Een open reflectieve houding
Flexibiliteit en professionaliteit
Een bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs is een pré

Leraren bij Tabijn hebben de volgende competenties:
Pedagogisch/didactisch handelen 
Expertise/vakkennis
Communicatie
Plannen en organiseren eigen werk
Aanpassingsvermogen
Samenwerking
Inzet/betrokkenheid

Wij bieden
Een uitdagende betrekking
Een professionele organisatie
Begeleiding door bovenschoolse opleiders
Inschaling volgens CAO PO (salarisschaal LA)
Ruime scholingsmogelijkheden via de Tabijnacademie
Doorgroeimogelijkheden binnen een organisatie van 22 scholen
Een jaarcontract met optie op verlenging

gemotiveerde en bevlogen leraren basisonderwijs

Reageren?
Graag ontvangen wij jouw sollicitatiebrief met 
cv en motivatie per e-mail op
vacature@tabijn.nl, graag onder vermelding 
van ‘leerkracht’.

 


