DE KAMELEON BIEDT SPECIAAL BASIS ONDERWIJS AAN LEERLINGEN VAN 4
TOT 12 JAAR.
DE SCHOOL HEEFT ONGEVEER 165 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 AUGUSTUS 2022 ZOEKEN WE VOOR ONZE BOVENBOUW EEN

INTERN BEGELEIDER
(WTF 0,4)
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
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.
Je bent een professional die met kennis van gesprekstechnieken zowel de collega’s, kinderen en ouders
kan bereiken. Je bent een kei in plannen en organiseren en analyseert en monitort de resultaten en
opbrengsten. Het ondersteunen van de groepsleiding bij het opstellen van groepsplannen en OPP’s
behoort tot jouw werkzaamheden.

Uiteraard ben je in het bezit van een Pabo diploma en heb je een voor een IB-er relevante opleiding
afgerond of ben je bereid deze te volgen. Je hebt zicht op de beperkingen, maar vooral oog voor de
mogelijkheden van onze leerlingen.
Als Intern Belegeider coach, stimuleer en begeleid je de groepsleiding met alle pedagogische en
didactische vraagstukken waar zij mee te maken krijgen en ben je medeverantwoordelijk voor de
onderwijskundige ontwikkelingen bij De Kameleon.

Sollicitatieprocedure
Voor aanvullende vragen of inlichtingen kun je Marleen Giljamse (directeur), mailen op
m.giljamse@spon.nl of kijk op de website www.kameleon.spon.nl

Solliciteren
We ontvangen graag voor 9 juni 2022 jouw motivatiebrief en recent CV via m.giljamse@spon.nl. De
gesprekken zullen in de week daaropvolgend plaatsvinden.

.

