
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 22 juni 2022 je 
motivatie en CV naar St. Caecilia t.a.v. 
Ingrid Voorn (directeur) via 
ingrid.voorn@tangent.nl.

Voor meer en aanvullende informatie 
over deze vacature kun je eveneens 
terecht bij Ingrid Voorn of Sabine 
Borgharts via de mail of via 
telefoonnummer 013-5331360.

De gesprekken staan gepland op 
woensdagmiddag 22 juni 2022

Bij gelijkheid in kwaliteit hebben 
interne kandidaten voorrang.

Een leuke baan op een fijne school!

Een fulltime baan (1.0) maar ook parttime 
is bespreekbaar. 

Onderdeel uitmaken van een locatie die 
samen werkt aan ontwikkeling.

Een locatie waar collega's voor je klaar 
staan.

De functie is ingeschaald in schaal L10 
leerkracht van de CAO voor Primair 
Onderwijs. Naast de primaire 
arbeidsvoorwaarden heeft Tangent mooie 
eigen  aanvullende voorwaarden.

Minimaal een HBO opleiding pabo of een 
soortgelijke opleiding heeft afgerond;

Graag samenwerkt in een mooi team met 
diverse leerkrachten, intern bergeleiders, 
onderwijs ondersteund personeel en 
directie.  En die met onze leerkrachten in 
de bouw van de groepen 5-5/6 en 6 gaat 
samenwerken.

Flexibel en betrokken is, initiatieven 
neemt en meedenkt met het team;

'Samen groeien'; dat is waar we voor gaan en staan op St. Caecilia. Leren doe je samen. Daarom leren we kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid dragen en naar zelfstandigheid te groeien in onze steeds veranderende wereld. We volgen de ontwikkeling van ieder kind nauw en spelen er continu op in zodat ieder kind blijft groeien. Daarbij laten we ieder kind in zijn waarde. Vanzelfsprekend kun je alleen leren als je je 'thuis voelt op school'. Daarom werken we aan een respectvol en veilig klimaat waarin regelmaat en structuur een plaats hebben. 

www.bs-caecilia.nl

Basisschool St. CaeciliaFulltime 1.0 Parttime is bespreekbaar.
Leerkracht LB (L10) voor groep 6 
Per 1 augustus 2022 zijn wij op zoek naar een


