
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.

Wij zoeken versterking!
Onze scholen groeien! Daarom zoeken wij op korte termijn flexibele leerkrachten die inzetbaar zijn voor korte en lange periodes 
op onze scholen. Houd jij van afwisseling en kun je snel schakelen? Maak dan als flexpoolleerkracht kennis met de diversiteit van 
onze scholen en kom erachter wat bij je past. Wij willen graag in je investeren om zo gezamenlijk ons onderwijs op een nog hoger 
plan te tillen.
Als leraar begeleid je leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Je bent actief in de voorbereiding en de ontwikkeling van het onder-
wijs en de schoolontwikkeling. Professionalisering is een vanzelfsprekendheid 
voor je.

Wat vragen wij?
Een open reflectieve houding
Flexibiliteit en professionaliteit
Goede communicatieve vaardigheden
Gericht op samenwerking
Een bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs is een pré

Welke competenties heeft een leerkracht bij Tabijn?
Pedagogisch/didactisch handelen
Expertise/vakkennis
Analytisch vermogen
Communicatie/ bouwen en onderhouden relaties
Integriteit
Samenwerken

Wat bieden wij?
Een fijne en uitdagende betrekking
Begeleiding en ondersteuning door onze bovenschoolse opleiders
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

Interesse?

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 onze basisscholen zijn wij op zoek naar 

enthousiaste leerkrachten voor alle groepen
(fulltime/parttime)


