
Wie zijn we? Wie zoeken we?

Een samenwerker die

Wat bieden we? Geïnteresseerd?

Tangent
Tangent is een stichting met 

zeventien locaties voor primair 

onderwijs in Tilburg, Berkel-Enschot, 

Udenhout, Goirle en Gilze-Rijen. 

Bij Tangent begeleiden we 

kinderen in hun ontwikkeling naar 

zelfbewuste jonge mensen, die met 

elkaar verantwoordelijkheid nemen 

in een veranderende samenleving. 

Onze locaties zijn leergemeen-

schappen waarin we als experts 

samenwerken aan een optimale 

ontwikkeling van kinderen. Onze 

leergemeenschappen zijn inspi-

rerende omgevingen, die weer-

spiegelen wat er leeft en verandert 

in de samenleving. We maken 

ontwikkelen betekenisvol door een 

toekomstbestendig aanbod. We 

zoeken voortdurend verbinding 

tussen ‘wie je bent en wat je kunt’ 

en  ‘wat we samen tot stand kunnen 

brengen’. We kennen en kunnen 

veel én weten dat we een hoger 

doel bereiken als we samenwerken. 

Daarom kiezen we bij Tangent 

voor het woord ‘samenwerker’. 

Stuur dan je motivatie en CV naar 
Bestuursbureau Tangent t.a.v. Tessa 
de Raadt (coördinator vervangerspool) 
via tessa.deraadt@tangent.nl 

Voor meer en aanvullende informatie 
over deze vacature kun je eveneens 
terecht bij Tessa de Raadt via de mail 
of via telefoonnummer 013-5229250.

Een bruto salaris, afhankelijk van kennis 
en ervaring in schaal L10 (CAO PO) en 
passende secunaire arbeidsvoorwaarden.

Een jaarcontract met de intentie deze, bij 
gebleken geschiktheid, om te zetten in 
een vaste aanstelling.

Een vast contactpersoon, Tangent heeft 
een eigen coördinator die onze 
vervangerspool aanstuurt en organiseert.

Opdoen van een grote dosis aan 
werkervaring bij de verschillende scholen 
van Tangent.

Een thuisschool waar jij, als je niet aan het 
vervangen bent, altijd werkzaamheden 
kunt verrichten.

De mogelijkheid om te reageren op 
interne vacatures binnen Tangent.

En lest best: een gezellige, prettige en 
leerzame werkomgeving waar jij als 
samenwerker met plezier naar toe kunt 
gaan.
.

een PABO-opleiding heeft afgerond;

behoefte heeft om regelmatig andere 
leerlingen in een klas te zien;

die flexibel is en van uitdagingen houdt;

die een passie voor onderwijs heeft en 
verschillende onderwijstypes wil leren 
kennen;

langdurig en kortdurend wil vervangen;

graag deel uitmaakt van een enthousiast 
en betrokken team.

De vervangerspool van Tangent bestaat 
uit een team van vaste vervangers die in 
dienst zijn van onze stichting. Als 
samenwerker van de vervangerspool word 
je ingezet voor diverse vervangingen op 
onze scholen. De samenwerkers in de 
vervangerspool werken als een mobiel 
team met een eigen leidinggevende, 
studiedagen, vergaderingen en 
teamuitjes.  Op dit moment zijn wij op 
zoek naar nieuwe collega's ter uitbreiding 
van onze vervangerspool. 

www.tangent.nl

Vervangerspool Tangent
0,4 tot 1,0 wtf
Leerkracht vervangerspool
Per direct zijn wij op zoek naar een


