Wij zijn op zoek naar een

Tangent
Tangent is een stichting met

Groepsleerkracht LB (L10)

zeventien locaties voor primair
onderwijs in Tilburg, Berkel-Enschot,
Udenhout, Goirle en Gilze-Rijen.

vanaf 01-08-2022 voor 0,6375 wtf

Bij Tangent begeleiden we
kinderen in hun ontwikkeling naar
zelfbewuste jonge mensen, die met

Wie zijn we?

Wie zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

elkaar verantwoordelijkheid nemen

Een samenwerker die

Een baan als groepsleerkracht wtf 0,6375
(meer of minder uren is bespreekbaar)

Stuur dan voor 1 juli je motivatie en CV
naar de Mortel t.a.v. René Los
(directeur) via rene.los@tangent.nl.

in een veranderende samenleving.

Voor meer en aanvullende informatie
over deze vacature kun je eveneens
terecht bij René Los via de mail of via
telefoonnummer 013-5112085 /
06-26214727.

samenwerken aan een optimale

graag werkt in de bovenbouw
samenwerkt met collega's in de unit en
bereid is wekelijks te overleggen
betrokken is, initiatieven neemt en
meedenkt
enthousiast, collegiaal en flexibel is
bij voorkeur ervaring of affiniteit heeft
met werken in heterogene groepen, of
bereid is zich hierin de ontwikkelen

Een gevarieerde baan waarin je samen
met je collega's in de unit onderwijs
ontwikkelt.
Een locatie waar collega's voor je klaar
staan.
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling,
bijvoorbeeld tot taal- of rekencoördinator.
De functie is ingeschaald in schaal LB
(L10) van de CAO voor Primair Onderwijs.
Naast de primaire arbeidsvoorwaarden
heeft Tangent eigen aanvullende
voorwaarden.
Ook leerkrachten die al taal- of
rekencoördinator zijn worden nadrukkelijk
uitgenodigd om me te solliciteren.

We hebben gesprekken gepland op
dinsdag en/of woensdag 5 en 6 juli
(middag).
Bij gelijkheid in kwaliteit hebben
interne kandidaten voorrang

Onze locaties zijn leergemeenschappen waarin we als experts
ontwikkeling van kinderen. Onze
leergemeenschappen zijn inspirerende omgevingen, die weerspiegelen 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’.

