Integraal Kindcentrum De Schilden (Basisschool
De Kameleon) te Den Dolder
Zoekt per januari 2019 een betrokken en enthousiaste,

leerkracht voor de startgroep
(0,4 FTE donderdag en vrijdag)
De Kameleon daagt je uit om te
ontwikkelen.
Basisschool De Kameleon is een
open katholieke school met zo'n
250 kinderen. De kinderen komen
voornamelijk uit het eigen dorp,
maar ook uit de omliggende
woongebieden.
Uit onze visie: Ieder kind doet ertoe,
ieder kind wil leren en ieder kind
kan excelleren. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen met plezier
naar school gaan. Wij streven naar
onderwijs in een veilig
schoolklimaat, waarbij de kinderen
met een positief kritische houding
en doordachte uitdagingen tot
zelfstandig leren komen.
De Kameleon profileert zich als
school met een grote
maatschappelijke betrokkenheid.
We anticiperen op
maatschappelijke ontwikkelingen
en werken samen met onze
ketenpartners in het dorp.
De Kameleon maakt onderdeel uit
van Integraal Kindcentrum De
Schilden.

Binnen het IKC zijn wij samen met de kinderopvangorganisatie
gestart met een drieplus groep die aangestuurd wordt door een
leerkracht en pedagogisch medewerker. De groep is momenteel 3
dagen per week open. Vanaf januari zal de groep uitgebreid worden
met leerlingen die 4 jaar worden. De drieplussers gaan tot 12 uur
naar school en vierjarigen gaan tot 14 uur naar school. Je werkt
hierbij nauw samen met de twee groepen 1-2.
Wij bieden jou:
 een kleine groep enthousiaste jonge leerlingen;
 een fijne, groene en ruimtelijke werkomgeving;
 een professioneel en gezellig team;
 een goede begeleiding door onze specialist Jonge Kind en opleider
in school;
 een uitdagende werkplek, waarbij je inbreng op prijs wordt
gesteld.
Als je je herkent in onderstaande profielschets, dan nodigen wij je uit
te solliciteren op deze functie.
 Je hebt ervaring met het werken met jonge kinderen.
 Je hebt ervaring met ontwikkelingsgericht werken.
 De uitgangspunten van de Vreedzame School zien we terug in je
dagelijks handelen.
 Het is een pré als je kunt werken met de leerlijnen in ParnasSys.
 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en ziet ouders
als partners in de school.
 Je bent een teamplayer.
Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Heidi van
Wezel, 030-2258566. Indien je geïnteresseerd bent, dan stuur je een
korte motivatie en je CV naar h.vanwezel@kameleondendolder.nl.

