Per direct:
NT2 leerkracht gezocht voor de onderbouw

De Kameleon is
gevestigd in
Integraal
Kindcentrum De
Schilden. De
Schilden is een
eigentijds en
compleet
Integraal
Kindercentrum in
Den Dolder. Het is
dé plek waar
kinderen van 0-12
jaar kunnen
spelen, leren,
ontdekken en
ontmoeten.
In De Schilden zijn
verschillende
organisaties
gehuisvest:
basisschool De
Kameleon, Kind &
Co, het CJG, GGD
regio Utrecht/het
consultatiebureau
en
Expertisecentrum
Uniek. Al deze
organisaties
werken nauw
samen om élk
kind de beste
ontwikkelkansen
te bieden.

Basisschool De Kameleon gaat binnenkort van start met twee taalklassen met
kinderen die geëvacueerd zijn uit Afghanistan. De kinderen kunnen niet wachten
om weer naar school te gaan. Om van start te kunnen gaan hebben we echter nog
wel collega’s nodig. Dit is je kans om het verschil te maken.
Wil je een bijdrage leveren aan de integratie van deze kinderen en past
onderstaande profielschets bij jou, dan komen we graag met je in contact.
Stuur je CV en een korte motivatie naar: Basisschool@kameleondendolder.nl.
Zie voor meer informatie over onze school www.kameleondendolder.nl of bel met
Heidi van Wezel, directeur, 06-18422077.
Acquisitie of verplichte sollicitatie wordt niet op prijs gesteld.

Wij zoeken een collega:
• Die samen met ons dit project vorm wilt geven.
• Die ervaring heeft met het geven van NT2 onderwijs.
• Voor 0,6-1 FTE.
• Met een PABO diploma (pensionado’s zijn ook van harte uitgenodigd om te
solliciteren)
• Met uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
• Die werkt volgens de uitgangspunten van de Vreedzame school.
• Die goede ICT vaardigheden en ervaring heeft met het werken met ParnasSys

Wij bieden:
• Een uitdagende functie als leerkracht voor een groep kinderen, die staan te
popelen om naar school te gaan.
• Een kleine groep leerlingen in de leeftijd van 4-5 jaar of 6-7 jaar, die net in
Nederland zijn.
• Een groene en ruimtelijke werkomgeving.
• Goede begeleiding waardoor je je talenten verder kunt ontwikkelen.
• Een professioneel en gezellig team waar jouw inbreng en expertise op prijs wordt
gesteld.
• Een tijdelijke benoeming per direct met de mogelijkheid een vast contract te
krijgen binnen ons bestuur Het Sticht.
• Een multidisciplinair team van zorgprofessionals en specialisten om samen mee te
werken in IKC De Schilden.

