
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 8 mei je motivatie en 
CV naar De Cocon t.a.v. Hans Fuchs 
(directie). Gebruik hiervoor het 
mailadres hans.fuchs@tangent.nl.

Voor meer en aanvullende informatie 
over deze vacature kun je terecht bij 
Hans Fuchs via de mail of via 
telefoonnummer 013-5434277.

Een gave baan (0,8 of 1,0 wtf) op basis 
van de reguliere formatie.

Een baan in een heel fijne stadsschool met 
een veilige en gestructureerde werkwijze, 
waar een goede sfeer heerst en waar 
collega's voor je klaar staan.

De functie wordt ingeschaald conform de 
CAO PO in schaal L11 voor kandidaten die 
reeds in schaal L11 ingeschaald zijn. 
Kandidaten die in schaal L10 ingeschaald 
zijn, kunnen zich aanmelden voor de 
Tangent-accreditatie. Wanneer deze 
succesvol wordt doorlopen, kan de 
kandidaat worden bevorderd naar schaal 
L11.
Voor leraren schaal L10 is dit een functie 
voor leraar L10 met als aanvullende taak 
één dag IB-werk.

-samen met de collega's in de school 
inhoud en vormt geeft aan het onderwijs 
in groep 1-2; 
- drie of vier dagen per week 
leerkrachttaken uitvoert in verschillende 
groepen; 
- één dag per week IB-taken voor de 
onderbouw uitvoert in afstemming met de 
IB-er van de school 
- enthousiast, betrokken en collegiaal is. 
- zicht heeft op de leerlijnen met name in 
de onderbouw; 
- onderwijs als een vak ziet en met ons 
inhoud wil geven aan onderwijs aan 
kleuters; 
- ouders ziet als educatieve partners en 
dit inhoud kan geven; 
- in staat is een veilig pedagogisch klimaat 
te realiseren in zijn/haar groep; 
-  

De Cocon is een (stads)school waar 
kinderen naar toe komen om kennis en 
inzichten te verwerven en om een aantal 
houdingen en vaardigheden te leren. We 
streven een sfeer van rust na waarin 
kinderen zich thuis voelen, maar zich 
vooral ook veilig en geborgen weten. We 
willen ze, in samenwerking met ouders, op 
een reële manier voorbereiden op hun 
verdere leven. Onze school geeft kinderen 
de kans om hun eigen mogelijkheden te 
ontplooien en werkt zoveel mogelijk met 
adaptief onderwijs. We werken in 
heterogene groepen waar kinderen in een 
bepaalde mate autonomie hebben over 
hun leerontwikkeling. Dit doen we omdat 
we de aangeleerde vaardigheden verder 
willen uitbouwen.    

www.decocon.net

Basisschool De CoconTaakomvang 0,8 of 1,0 wtf
Leerkracht groep 1-2 met IB-taken!
Per schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar een


