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Katholieke Basisschool De Kameleon heeft plek voor een

Leerkracht 
taalklas 

(WTF 1,0)

We zoeken een  
leerkracht voor de taalklas!
We werken al langere tijd met kin-
deren die de NL taal nog niet be-
heersen. Deze kinderen plaatsten 
we altijd in onze reguliere groepen. 
Na de meivakantie starten we met 
een taalklas, specifiek voor deze 
doelgroep. 

Na de zomer verwachten we 
(een) extra taalklas(-sen) te kun-
nen starten. Daarvoor zoeken we 
een gemotiveerde leerkracht met 
het liefst ervaring (met NT2). De 
kinderen blijven gemiddeld 1 jaar 
in de taalklas. De groepen heb-
ben ongeveer 15 leerlingen en de 
leeftijd van de kinderen is 6-12 jaar. 
Bij meerdere groepen kunnen we 
groeperen op leeftijd. 

Vind je het leuk om samen met een 
ervaren, gemotiveerde collega het 
onderwijs in onze taalklassen op 
te zetten? Toe aan een prachtige 
uitdaging in het onderwijs? Dan 
nodigen we je van harte uit om te 
reageren! Ben je niet fulltime be-
schikbaar, maar ben je wel enthou-
siast geworden, dan nodigen we je 
van harte uit toch te solliciteren.

Reageer via  
directie@kameleon-maarssen.nl
Wil je meer weten over de functie, 
dan kun je je vragen stellen aan  
Karin Hulzebos: 0346-567697 of  
     06-39264065

Ons verhaal
Scholenstichting Pastoor Ariëns 
is een organisatie op Katholieke 
grondslag voor primair onderwijs. 
Onze stichting bestaat uit 4 basis-
scholen. Ons motto is “Uitblinken 
in jezelf zijn”. Op onze scholen 
kan elk kind en iedere medewer-
ker gewoon zichzelf zijn. Of beter 
gezegd: buitengewoon zichzelf. 
Wij stimuleren kinderen en me-
dewerkers zichzelf te ontdekken, 
zijn of haar individuele talenten te 
ontwikkelen en zo het beste van 
zichzelf te laten zien.

De Kameleon;  
Een bijzonder gewone school. 
De Kameleon is een echte wijk-
school in de wijken Duivenkamp en 
Kamelenspoor van Maarssenbroek. 
Onze 9 groepen zijn verdeeld over 
twee locaties. Wij werken vanuit 
vier kernwaarden. Deze zijn ver-
weven in ons werk en overal terug 
te zien. Het is de basis van wie wij 
zijn. Wij zijn gepassioneerd, gaan 
uit van gezamenlijkheid, werken 
kwaliteitsgericht en werken con-
tinu aan een veilige omgeving.  

l Wil jij kinderen plezier laten  
   beleven in leren?  
l Ben jij opvallend goed in ons vak?  
l Ben jij verrassend gepassioneerd? 
l Wil jij bijdragen aan onze
    resultaten en daar trots  
   op zijn?  
l En kan jij een sterke  
    schakel worden binnen
   in onze school?

Wat mag je van SPA verwachten?
l Een aanstelling in de functie van 
   Leerkracht L10
l Een enthousiast en ambitieus  
   team om in te werken
l Gericht op het onderwijs
   van deze tijd
l Leerkrachten richten 
   zich op het expliciet  
   overbrengen van ken-
   nis en blijven continu
   in ontwikkeling 


