
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’. 

Wil jij onderdeel uitmaken van een 
mooie groene locatie die samenwerkt 
aan ontwikkeling? Stuur dan je 
motivatie en CV zo snel mogelijk naar 
Stelaertshoeve via 
directie_stelaertshoeve@tangent.nl. 
Vul bij het onderwerp 'sollicitatie 
leerkracht LB groep 1-2 ' in.

Voor meer informatie of vragen over 
deze vacature kun je terecht bij Jan 
Heesakkers of Rianne Broekaart via 
telefoonnummer: 013-4551292

Bij gelijk gebleken geschiktheid 
hebben interne kandidaten voorrang.

Een leuke baan in de onderbouw en een 
geweldig team van collega's. 

We hebben bewust gekozen om kleine 
groepen te formeren (gemiddeld 21 
leerlingen per groep).

We hebben o.a. per bouw een 
onderwijsassistent voor 4 of 5 dagen 
beschikbaar ter ondersteuning van ons 
onderwijs. 

Daarnaast bieden we een coach aan die 
fulltime aanwezig is om o.a. starters te 
begeleiden op onze school.

Deze functie is ingeschaald in schaal LB 
(L10) (€ 2865 - € 4366 bruto per maand) 
van de CAO voor Primair Onderwijs. Naast 
de primaire arbeidsvoorwaarden heeft 
Tangent eigen aanvullende voorwaarden.

Heerlijke (bonen)koffie.

graag samenwerkt, flexibel en betrokken 
is. 

initiatieven neem en meedenkt met de 
organisatie.

weet wat PBS is en dit samen mee 
uitdraagt.

affiniteit heeft met onze populatie.

open staat voor vernieuwingen middels 
een onderzoekende houding.

tenminste een PABO diploma in het bezit 
heeft (of zeer binnenkort in ontvangst 
neemt).

Op basisschool Stelaertshoeve geven we 
goed onderwijs in een doorgaande lijn in 
structuur en lesaanbod. Onze instructies 
zijn activerend en effectief. We zorgen 
ervoor dat alle kinderen de mogelijkheid 
hebben om te groeien en de leerdoelen te 
behalen. We kijken vooral naar 
mogelijkheden om kinderen boven 
zichzelf uit te laten stijgen. Binnen onze 
uitgewerkte thema's zoeken wij 
verbinding tussen de verschillende 
vakgebieden. 
Onze veilige leeromgeving stimuleert het 
gevoel van welbevinden en optimale 
ontwikkeling van zowel de kinderen als 
het team. We sluiten met ons tactvol 
pedagogisch handelen aan op de 
behoeften van de kinderen met 
gelijkwaardigheid als uitgangspunt. We 
hebben duidelijke gedragsverwachtingen 
en -afspraken en hanteren binnen de hele 
school consequent één lijn. Samen zijn we 
één school.

www.stelaertshoeve.nl

Stelaertshoeve
wtf 0,6 maandag, dinsdag, woensdag.
Leerkracht LB (L10) groep 1-2
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een


