
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 zo snel mogelijk je motivatie 
en CV naar De Regenboog t.a.v. Petra 
Smit (directeur) via 
petra.smit@tangent.nl.

Voor meer en aanvullende informatie 
over deze vacature kun je eveneens 
terecht bij Petra Smit via de mail of via 
telefoonnummer 013-5470285.

De gesprekken worden in onderling 
overleg gepland.

Een tijdelijke aanstelling per direct, of zo 
snel mogelijk daarna, in verband met 
vervanging. Bij goed functioneren kan dit 
een benoeming worden voor onbepaalde 
tijd (stichting Tangent).

Een parttime baan in een kleuterklas.

Een fijne werkplek met 
scholingsmogelijkheden.

Onderdeel uitmaken van een locatie die 
samenwerkt aan ontwikkeling.

Een gezellig en betrokken team met 
collega's die voor je klaar staan en je 
graag (verder) helpen.

Goede ondersteuning en begeleiding.

De functie is ingeschaald in schaal LB (€ 
3.001 - €4.573 bruto per maand) van de 
CAO voor Primair Onderwijs. Naast de 
primaire arbeidsvoorwaarden heeft 
Tangent eigen  aanvullende voorwaarden.

enthousiast, nieuwsgierig en betrokken is;

affiniteit heeft met leerlingen in de 
kleuterklas;

graag in teamverband samenwerkt met 
collega's;

oog heeft voor het welbevinden van onze 
leerlingen en collega's;

graag met ouders wil samenwerken;

flexibel en betrokken is, initatieven neemt 
en meedenkt met het team;

denkt in mogelijkheden en kansen;

de visie van de Regenboog kan uitdragen.

Op de Regenboog creëren we een veilige 
omgeving waarin kinderen gezien en 
gehoord worden. In ons dagelijkse werk 
benaderen wij kinderen vanuit een basis 
van veiligheid, respect en zelfvertrouwen. 
Dit geven we mee aan de leerlingen. We 
creëren daardoor een sfeer waarin 
iedereen zichzelf mag zijn. We streven 
naar een optimale ontwikkeling voor 
iedereen. Hierbij werken we samen met 
het kind, ouders en omgeving. Wij spelen 
samen en leren van en met elkaar. 
Hierdoor stimuleren we het 
zelfvertrouwen en de zelfbewustwording 
van het kind.  

De Regenboog, hier word je gezien en 
gehoord, samen ontwikkelen we verder!

bsderegenboog.nl 

Basisschool De Regenboog
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag
Leerkracht (LB) groep 1-2 0,6 wtf.
Wij zijn op zoek naar een 


