
Tabijn is voor basisschool Kornak en BSO Tabijn Uitgeest op zoek naar een

Basisschool Kornak in Uitgeest heeft 540 
leerlingen en werkt met 21 groepen. 

Basis
Verbonden/samen
Orde/structuur
Ontdekken/nieuwsgierig

Bewijs
Prestatie/Vooruitgang
Trots/zelfverzekerdheid

Belofte
Individueel/uniek

KORNAK, ALLE RUIMTE OM TE 
ONTDEKKEN!

Bezoek ook onze website 
http://kornak.tabijn.nl
--------------------------------------------------------

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.

Voor meer informatie kun je de website 
van Kornak raadplegen of contact opnemen  
met Nel de Vries, directeur Kornak , 0251-
707227.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve en sportieve collega die het leuk 
vindt om met kinderen te werken. Je wil je graag inzetten om de kinderen op de BSO 
een leuke middag te bezorgen. Je hebt oog voor het individuele kind en kan overzicht 
houden over een groep als geheel.

Je werkt binnen het motto van de school: Alle ruimte om te ontdekken!

Tijdens vakanties werken we met thema’s. Het vakantieprogramma maken we samen.
Als onderwijsassistent ben je een duizendpoot. Je ondersteunt de leraar bij het verrich-
ten van onderwijsinhoudelijke taken zowel in groepjes als individueel.

BSO Kornak en BSO Tabijn Uitgeest hebben kwalitatief goede opvang hoog in het 
vaandel staan. We bieden de kinderen dagelijks leuke activiteiten aan, zowel binnen als 
buiten. We werken met twee groepen. Kinderen van 4 t/m 7 jaar zijn geplaatst in de 
onderbouw. Daar werken we met verschillende hoeken.
Kinderen van 8 jaar en ouder vormen de bovenbouw. Ze hebben een lokaal waar ze 
kunnen knutselen, lezen en spelen en ze hebben een apart medialokaal tot hun be-
schikking waar ze kunnen gamen, spelen met gadgets en media- en computervaardig-
heden op kunnen doen.
We hebben ook een sport BSO waar de kinderen een programma aangeboden krijgen 
op basis van sport en spel. Welbevinden, emotionele veiligheid en betrokkenheid zijn 
begrippen die wij ook binnen de BSO doorvoeren. Deze zijn gekoppeld aan het pedago-
gisch beleid dat de basis vormt in de omgang met de kinderen.

Wij vragen:
• een relevante opleiding op minimaal mbo niveau, bij voorkeur niveau 4.
• een enthousiast persoon die bereid is zich verder te ontwikkelen vanuit de functie BSO  
   medewerker en eventueel de functie onderwijsassistent.
• een open en flexibele persoon met inlevingsvermogen.
• Bezit van een rijbewijs is een pré.

Een pedagogisch medewerkervan BSO Kornak beschikt over de volgende 
competenties:
Initiatief
Orde, netheid en veiligheid
Samenwerking
Zelfstandigheid
Aanpassingsvermogen

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

Medewerker BSO
(met eventueel werkzaamheden als onderwijsassistent)
maandag, dinsdag en donderdag 12.00 - 18.00 uur

Reageren?
Als je belangstelling hebt voor deze functie 
stuur dan je motivatiebrief met CV uiterlijk 
17 november 2017 aan vacature@tabijn.nl, 
t.a.v. Nel de Vries. 


