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De Kameleon is gevestigd in Integraal 

Kindcentrum de Schilden. De Schilden is een 

eigentijds en compleet Integraal Kindercentrum 

aan de rand 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, Expertisecentrum 

Uniek en het Sociaal team. Al deze organisaties 

werken nauw samen om élk kind de beste 

ontwikkelkansen te bieden.  

 

Wij bieden: 
• Een enthousiaste groep leerlingen. 
• Een groene en ruimtelijke werkomgeving. 
• Een uitdagende werkplek, waarbij je inbreng 

op prijs wordt gesteld. 
• Een goede begeleiding waardoor je je talenten 

verder kunt ontwikkelen. 
• Een professioneel en gezellig team om in te 

werken. 
• Na goed functioneren een vast contract. 
• De mogelijkheid in te stromen in schaal L11.  
• Een multidisciplinair team van 

zorgprofessionals en specialisten om samen 
mee te werken in IKC De Schilden.  

Je beschikt over: 
• Een PABO diploma eventueel aangevuld met 

een master of post HBO opleiding. 
• Ervaring met coöperatief werken. 
• De skills om met verschillen in de klas qua 

gedrag en niveau te werken. 
• De capaciteiten om volgens de 

uitgangspunten van de Vreedzame School te 
handelen. 

• Goede ICT vaardigheden en ervaring met het 
werken met ParnasSys. 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden 
en het vermogen om ouders als partners in 
de school te betrekken.  

 

Ben jij de energieke leerkracht die we 

zoeken? Stuur dan een korte motivatie en je 

CV naar: Basisschool@kameleondendolder.nl 

Op 14 en 17 mei geven wij de mogelijkheid 

om een dagje mee te lopen bij De Kameleon. 

Tijdens deze dag zullen we direct een 

informeel sollicitatiegesprek plannen.  

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. 

De Kameleon daagt je uit om te ontwikkelen. 

Wij zijn op zoek naar een energieke 

Meester of Juf (1,0 FTE / 0,8 FTE) 
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