
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 spoedig mogelijk je 
motivatie en CV naar De Wichelroede  
t.a.v. Henri van der Velden (directeur) 
via henri.vandervelden@tangent.nl. 

Voor meer en aanvullende informatie 
over deze vacature kun je eveneens 
terecht bij Henri van der Velden via 
e-mail henri.vandervelden@tangent.nl 
of via telefoonnummer 013-5111692 of 
06-22543818.

De gesprekken worden gepland in 
onderling overleg.

Een fulltime baan. Parttime is 
bespreekbaar.

Groepsleerkracht voor groep 7  met alle 
voorkomende leerkrachttaken. Je wordt 
begeleid in je rol als leerkracht op een 
nieuwe school.

Onderdeel uitmaken van een locatie die 
samenwerkt aan ontwikkeling.

Een mooie school in een fijne omgeving 
waar je met open armen wordt ontvangen.

Een team dat volop bezig is met 
schoolontwikkeling, zoals EDI.

Deze functie is ingeschaald in LB (L10) 
van het CAO voor Primair Onderwijs.
Naast de primaire arbeidsvoorwaarden 
heeft Tangent eigen  aanvullende 
voorwaarden.

Flexibel is en meedenkt in oplossingen 
 
Planmatig kan werken aan ontwikkeling 
van kinderen  
 
Oog heeft voor welbevinden en 
betrokkenheid van kinderen en collega's 
  
Sterk is in het geven en ontvangen van 
feedback  
 
Denkt vanuit leerlijnen van kinderen  
 
Een onderzoekende houding heeft. 

Op De Wichelroede voelen kinderen zich welkom en mogen ze zichzelf zijn. Naast de kernvakken, bieden we leerlingen de ruimte hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In een veilige en rijke leeromgeving verwerven kinderen basiskennis en basisvaardigheden. Kinderen zijn zoveel mogelijk eigenaar van hun eigen leerproces. Ze krijgen inzicht in wat ze leren, waarom dat belangrijk is en hoe ze verder kunnen komen. Ze leren een onderzoekende houding aan te nemen en eigen keuzes te maken. We bieden een gemeenschap waarin kinderen verbondenheid voelen met zichzelf, de ander en de wereld. Kortom, samen spelen, werken en ontwikkelen zorgt voor groei!

www.dewichelroede.com 
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Per 1 aug 2022 zijn wij op zoek naar een


