
Stichting Tabijn is een 
ambitieuze onderwijsorganisatie 
bestaande uit 22 gezonde basisscholen 
in Noord-Holland, elk met een eigen profiel. 
Dagelijks krijgen ongeveer 5.500 kinderen les 
van betrokken leerkrachten. 

Bij Tabijn werken 550 professionals die, vanuit de kern-
waarden vertrouwen, ambitie, inspiratie en verbinding, 
worden uitgedaagd en gestimuleerd te leren van elkaar en 
het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen.

Tabijn werkt permanent aan het verbeteren van de kwaliteit 
van het onderwijs. Door eigentijds en innovatief onderwijs, 
waarin ICT een centrale rol speelt, stimuleren wij de ontwikke-
ling, de zelfstandigheid en de nieuwsgierigheid van leerlingen.

BSO zoekt versterking!
 Jij vindt afwisseling leuk en laat graag je fantasie de vrije loop? Jij weet kinderen te inspireren en helpt mee om hun wilde 
plannen uit te werken? Kun je (een beetje) voetballen en ben je creatief? Een echte duizendpoot? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de functie van medewerker BSO werk je samen met je collega’s aan een fijne naschoolse tijd 
van onze kinderen. Je zorgt ervoor dat de kinderen zich thuis voelen en zichzelf kunnen 
zijn. Je denkt graag mee over het aanbod voor de kinderen en je bent flexibel inzet-
baar.

Wat vragen wij?
Een relevante opleiding, minimaal MBO
Een open flexibele en collegiale houding
Een pro-actieve instelling
Bereidheid om in de schoolvakanties te werken
Gericht op samenwerking

Welke competenties heeft een medewerker BSO bij Tabijn?
Zelfstandigheid
Orde, netheid en veiligheid
Inzet/betrokkenheid
Samenwerking
Efficiency van het werk
Initiatief

Wat bieden wij?
Een fijne en uitdagende betrekking
Een moderne werkomgeving
Een cultuur van leren mét en ván elkaar en uitwisseling van kennis via netwerken
Ruime scholingsmogelijkheden via de Tabijnacademie
Doorgroeimogelijkheden binnen een professionele organisatie van 22 scholen
Vast salaris volgens CAO PO 
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband

Reageren?

Graag ontvangen wij je 
sollicitatie met motivatiebrief en cv 

per mail op vacature@tabijn.nl.

Meer informatie over de scholen en de 
organisatie Tabijn is te vinden op 

www.tabijn.nl of telefonisch te 
verkrijgen bij Yvette Brussel

(tel: 0251-230082).

Voor de buitenschoolse opvang op onze scholen De Bareel, Helmgras, Kornak, Otterkolken, Paulus en Visser ‘t Hooft  zijn wij op zoek naar 

echte 
duizendpoten!


