
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.kameleondendolder.nl 
www.ikcdeschilden.nl 

 

Wij zoeken een collega: 

• Die voor 0,6- 1.0 FTE inzetbaar is . 
• Die zowel voor de groep kan staan als individuele 

leerlingen kan ondersteunen.  
• Met uitstekende communicatieve vaardigheden. 
• Die werkt volgens de uitgangspunten van de 

Vreedzame School. 
• Die goede ICT-vaardigheden heeft en ervaring 

met het werken met ParnasSys. 
• Die het leuk vindt om samen met collega’s het 

onderwijs vorm te geven.  
• Die vanuit leerlijnen en leerdoelen denkt en 

werkt.  
 

 
 

Waarom collega’s graag op De Kameleon werken:  

• Natascha: ‘We hebben een heel sterk en 

gedreven team. Ik vind het heel leuk dat we 

doorontwikkelen en met elkaar het 

onderwijs vormgeven.’  

• Lucia: ‘Waarom werk ik bij ‘De Kameleon’ in 

Den Dolder?  In al die jaren heb ik de ruimte 

gekregen om mij te ontwikkelen op 

meerdere gebieden, heb ik altijd collega’s 

gehad waar ik goed mee kon werken en een 

luisterend oor bij vond.’ 

 

Wij bieden: 
• Een prachtige school midden in het groen met 

ontzettend veel ruimte om te spelen.  
• Goede begeleiding waardoor je je talenten verder 

kunt ontwikkelen. 
• Een professioneel en gezellig team waar jouw 

inbreng op prijs wordt gesteld. 
• De inzet van goede ondersteuners vanuit de NPO 

gelden.  
• Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast 

contract. 
• Een multidisciplinair team van zorgprofessionals en 

specialisten om samen mee te werken in IKC De 
Schilden.  

Woon jij in de omgeving van Den Dolder en 

zoek je een fijne werkplek? Kom dan langs 

voor een kopje koffie of thee,  zodat we 

verder kunnen kennismaken.  

Zie voor meer informatie over onze school 

www.kameleondendolder.nl of bel/mail met 

Heidi van Wezel of Marlies Bakker, 030-

2258566, 

basisschool@kameleondendolder.nl. 

Acquisitie of verplichte sollicitatie wordt niet 

op prijs gesteld. 

Per direct zoeken wij een enthousiaste leerkracht (0,6-1,0 FTE) 

 

Samen leren, spelen en 

ontwikkelen. 

http://www.kameleondendolder.nl/
http://www.ikcdeschilden.nl/
http://www.kameleondendolder.nl/

