
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’. 

Lijkt het je iets om op deze bijzondere 
school met ons samen te komen 
werken en jezelf verder te ontwikkelen, 
stuur dan vóór 14 januari 2022 je 
motivatie en CV naar Prinsenbos t.a.v. 
Kristel Borghs (directeur) via 
kristel.borghs@tangent.nl. 

Voor meer en aanvullende informatie 
over deze vacature kun je eveneens 
terecht bij Kristel Borghs via de mail of 
na de kerstvakantie via 
telefoonnummer 0161-456136.

De gesprekken staan gepland in de 
week van 17 januari 2022.

Bij gelijkheid in kwaliteit hebben 
interne kandidaten voorrang.

Een parttime baan voor drie dagen per 
week, voorkeursdagen zijn dinsdag, 
woensdag en donderdag.

Samenwerking met een fijn team. 
Vanwege de dynamiek van onze school 
waar iedere dag anders is, werken we 
samen met een team van leerkrachten, 
leraarondersteuners en 
onderwijsassistenten in een bouw. 

Een werkplek op een unieke school 
midden op het AZC in Gilze. Kinderen die 
uit alle windstreken van de wereld komen 
en jou op hun eigen manier naar de school 
en onze samenleving laten kijken. 

Een locatie waar collega's voor je klaar 
staan.

Deze functie is ingeschaald in schaal L10 
(€ 2.738 – € 4.206 bruto per maand) van 
de CAO voor Primair Onderwijs. Naast de 
primaire arbeidsvoorwaarden heeft 
Tangent eigen aanvullende voorwaarden.

Minimaal een PABO-opleiding of een 
soortgelijke opleiding heeft afgerond.

Graag samenwerkt met onze intern 
begeleider, andere leerkrachten en 
ondersteuners bij het begeleiden van onze 
leerlingen.

Flexibel en betrokken is, initiatieven 
neemt en meedenkt met ons 
middenbouwteam.

Zin heeft om aan de slag te gaan als 
leerkracht in de middenbouw van een 
dynamische school met een enthousiast 
en gedreven team.

Ervaring heeft met of kennis heeft van 
NT2-onderwijs of bereid is zich daar 
verder in te scholen.

Werken op basisschool Prinsenbos is geen 
dag hetzelfde. Onze kinderen wonen 
vrijwel allemaal op het AZC Prinsenbos. 
De leerlingen ontvangen onderwijs en 
begeleiding aansluitend bij hun eigen 
niveau. Sommige leerlingen bezoeken de 
school maar kort en ontvangen een 
specifiek nieuwkomersprogramma. 
Andere leerlingen verblijven langer op het 
asielzoekerscentrum en krijgen zoveel 
mogelijk een regulier onderwijs- 
programma. 
We werken met PBS (positive behaviour 
support) en staan voor een fijn en veilig 
schoolklimaat voor iedereen. Onze 
belangrijkste pijlers zijn dan ook  
veiligheid en taalonderwijs. Een team van 
gemotiveerde professionals staat voor de 
kinderen en hun ouders klaar. Dit team zet 
zich steeds flexibel in om antwoord te 
kunnen geven op de voortdurend 
wisselende populatie vanuit onze 
kernwaarden "Samen Veilig Groeien!"

obsdewildschut.nl/prinsenbos

Basisschool Prinsenboswie komt er met ons samenwerken in onze middenbouw?
Leerkracht met een WTF van 0,575
Wij zijn per 1 maart 2022 op zoek naar een


