
 

 

DE KAMELEON BIEDT SPECIAAL BASIS ONDERWIJS AAN LEERLINGEN VAN 4 

TOT 12 JAAR. DE SCHOOL HEEFT ONGEVEER 160 LEERLINGEN, VERDEELD 

OVER 13 GROEPEN:DRIE GROEPEN HEBBEN EEN EXTRA ARRANGEMENT OP 
BASIS VAN GEDRAG EN TWEE GROEPEN OP BASIS VAN ZEER MOEILIJK 

LEREND. VANAF NOVEMBER 2021 ZOEKEN WE NIEUWE COLLEGA’S. 

 

LEERKRACHTEN  
 

0,2 WTF GROEP 7 

0,6 WTF GROEP 5-6 

0,4 WTF GROEP 1-2 

 

DE GEVRAAGDE WTF VOOR GROEP 5-6 KAN WORDEN UITGEBREID NAAR 1,0  

WAARBIJ DE VACATURE VOOR GROEP 7 KOMT TE VERVALLEN. 

 
 

Het onderwijs op De Kameleon sluit aan bij de behoefte van de leerling. Daarbij wordt rekening 

gehouden met de stimulerende en belemmerende factoren, maar ook de talenten van de leerling. We 

werken niet methode volgend, maar lesdoelen volgend. Het leren gaat samen met ervaren, het proces  

is net zo belangrijk als het eindresultaat. We bieden onderwijs aan op verschillende manieren omdat 

leerlingen verschillend leren, maar ook dóór verschillen leren. 

 

Op De Kameleon werken we vanuit een sterke visie die voortkomt uit onze missie :  

 

OOG voor elk kind:  

in het hier en nu;  

met het OOG op de toekomst. 

 

 



 

Ben jij enthousiast en flexibel? Durf je buiten de kaders te denken en je lessen zelf vorm te geven?  

Heb je naast je PABO diploma ook een master-(S)EN of heb je de ambitie om dit diploma te behalen? 

Werk je planmatig, handelings- en opbrengstgericht? Heb je sterke pedagogische- en didactische 

vaardigheden? Kun je de rust bewaren, doorzetten als het lastig wordt en met humor relativeren? Dan 

ben jij bij SPON op je plek!  

 

Sollicitatieprocedure  

 

We nodigen je van harte uit te solliciteren. We ontvangen je sollicitatie graag met jouw motivatiebrief 

en recent CV via administratiedekameleon@spon.nl.  

 

We vragen je vriendelijk in jouw motivatiebrief aan te geven: 

 Hoeveel dagen je beschikbaar bent  

 Op welke dagen je beschikbaar bent 

Op welke groep je solliciteert 

 

Voor aanvullende vragen of inlichtingen kun je Marleen Giljamse (directeur), mailen op 

m.giljamse@spon.nl 

 

Solliciteren  

 

Voor meer informatie over onze school, kijk op de website www.kameleon.spon.nl 

mailto:administratiedekameleon@spon.nl

