
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 juni 2022 je motivatie 
en CV naar De Kleine Akkers t.a.v. 
Bregje Maas (waarnemend directeur) 
via bregje.maas@tangent.nl.

Voor meer en aanvullende informatie 
over deze vacature kun je eveneens 
terecht bij Bregje Maas via de mail of 
via telefoonnummer 013-5342878.

De gesprekken staan gepland op 
vrijdagmiddag 10 juni 2022.

Bij gelijkheid in kwaliteit hebben 
interne kandidaten voorrang.

Een parttime baan (tot en met januari 
2023) als leerkracht in de bovenbouw 
(groep 6 t/m 8).

Een functie met wtf 0,6 waarbij de 
werkdagen in overleg worden vastgesteld. 

Onderdeel uitmaken van een locatie die 
samenwerkt aan ontwikkeling.

Een locatie waar collega's voor je klaar 
staan.

De functie is ingeschaald in schaal LB, 
voorheen L10, OP (€2.865 - €4.366 bruto 
per maand) van de CAO voor Primair 
Onderwijs. Naast de primaire 
arbeidsvoorwaarden heeft Tangent eigen  
aanvullende voorwaarden.

- ervaring heeft in de bovenbouw (groep 6 
t/m 8) en bereid is om in beide 
bovenbouwgroepen te werken (1 dag in de 
ene groep, tweede dag in de andere 
groep, 3e dag taken in overleg);

- ervaring heeft met Jenanplanonderwijs 
of zin heeft om zich hier in te verdiepen; 

- ieder kind ziet in zijn totale ontwikkeling 
en passende begeleiding kan bieden bij de 
behoeften; 

- flexibel en betrokken is, initiatieven 
neemt en een teamplayer is.

Jenaplanschool De Kleine Akkers is een 
professionele leergemeenschap in 
ontwikkeling waarin kinderen, ouders en 
stamgroep-leerkrachten, op een open en 
nieuwsgierige manier omgaan met onszelf, 
de ander en de wereld. Wij gaan uit van 
groei, ontwikkeling en oogst. Dit doen we 
met betekenisvol onderwijs en vanuit 
onze bouwgrond waar de Akkerwaarden 
centraal staan. We doorlopen stappen van 
zelfstandigheid naar zelfredzaamheid en 
geven ruimte aan eigenaarschap om 
uiteindelijk tot ontwikkeling te komen, de 
oogst van de jenaplanessenties. 
Samen met Humankind kinderopvang zijn 
we een kindgericht centrum.  

www.kleineakkers.nl

Jenaplanschool De Kleine Akkersvanaf 01-09-2022 voor 0,6 wtf ivm zwangerschapsverlof
Leerkracht 
 Wij zijn op zoek naar een


