
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 vóór 1 juli 2022 je motivatie 
en CV naar De Lochtenbergh  t.a.v. 
Fabiënne Smulders (directeur) via 
fabienne.smulders@tangent.nl. 

Voor meer en aanvullende informatie 
over deze vacature kun je eveneens 
terecht bij Fabiënne Smulders via de 
mail of via telefoonnummer 
013-5111692.

De gesprekken staan gepland in week 
27.

Een jaarcontract, bij goed functioneren 
kan dit een benoeming worden voor 
onbepaalde tijd 

Je maakt onderdeel uit van een locatie en 
een team die samenwerkt aan 
ontwikkeling. Je werkt op een loactie waar 
collega's voor je klaar staan.

Je krijgt goede ondersteuning en 
passende begeleiding

Je werkt in een professioneel team waar 
verbinding centraal staat

De functie is ingeschaald in schaal LB (l10)
van de CAO voor Primair Onderwijs. Naast 
de primaire arbeidsvoorwaarden heeft 
Tangent eigen aanvullende voorwaarden

In het bezit is van een PABO-diploma;

Affiniteit heeft met de doelgroep;

Graag les wil geven aan kinderen in de 
onderbouw;

Kinderen "ziet" en het verschil wil maken;

Verbinding zoekt met kinderen, ouders en 
teamleden;

Met plezier en passie zijn/haar werk 
uitvoert;

Een combinatie met een taak als 
ICT-specialist of taalspecialist behoort tot 
de mogelijkheden;

Denkt in mogelijkheden.

Op De Lochtenbergh dragen we samen bij 
aan de ontplooiing van onze kinderen tot 
veerkrachtige individuen. Samen betekent 
dat leerkrachten, kinderen en ouders 
actief een rol spelen vanuit eigen 
expertise, talenten en kwaliteiten. 
Ontplooiing is de ontwikkeling in de 
breedste zin van het woord op het gebied 
van kennis, vaardigheden en de unieke 
identiteit van kinderen. Veerkrachtig 
betekent dat kinderen vanuit een stevige 
basis gemotiveerd leren en met 
vertrouwen en kracht de toekomst 
positief tegemoet kunnen zien. Dit doen 
we door relatie boven-aan te zetten: eerst 
het kind, dan de leerling. Door 
eigenaarschap te nemen en te geven. 
Door betekenis-vol onderwijs te 
verzorgen en door duidelijke kaders af te 
spreken.

www.obsdewildschut.nl

Basisschool basisschool de Lochtenbergh
1,0000 WTF
Leerkracht LB (L10) bovenbouw
Per 1-8-2022 zijn wij op zoek naar een


