
 

 

VACATURE  Telefoon 
E-mail 
 
Datum 

: 020-4973429 
: directie.kameleon@jl.nu 
 
: 04-11-2019 De Kameleon, locatie 

Plantsoenlaan, 
Zwanenburg 

 

Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht voor groep 
3. Een van onze vaste juffen is uitgevallen wegens 
ziekte en we gunnen haar rust en tijd voor haar herstel 
en onze kinderen continuiteit. 
Wij zoeken een collega die van uitdaging houdt en 
goed kan samenwerken. 
 
Wat verwachten wij van je? 
De ontwikkeling van elk kind stel je centraal, je staat 
open voor het samen ontwikkelen van atelierlessen 
(Noordwijkse Methode) en het concept van een 
Community school spreekt je aan. 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Je wordt ontvangen in een gezellig team waarin je 
lekker jezelf kunt zijn. Wij hebben oog voor jouw 
talenten en wij stimuleren je om je talenten in te 
zetten voor de Kameleon.  
Meer informatie over onze school vind je op:  
www.dekameleon.nl  
 
Wekken we je enthousiasme met onze schoolfilm? 
 
https://youtu.be/LKX0VussijQ  

 
Wendy Veldhuizen, directeur: 
 
Communityschool de Kameleon: 
Duurzaam en Gezond! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Over onze school 
De Kameleon is een community school voor interconfessioneel onderwijs in Zwanenburg 
met 250 – 300 leerlingen.  
We zijn:  

− Een gezonde school met een prettig leer- werkklimaat, waar kinderen, ouders 
en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan; 

− Een uitdagende school met hoge verwachtingen, een eigentijdse aanpak  en 
een breed aanbod passend bij het talent van elk kind; 

− Een taal school met extra aandacht voor taal- leesontwikkeling, Engels in alle 
groepen en de bibliotheek op school. 
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We bieden goed, uitdagend en kindgericht onderwijs, dat bijdraagt aan de brede 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen van 2 – 14 jaar.  
Kinderen (en medewerkers!) op onze school: 

− Voelen zich welkom, veilig en thuis; 
− Zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling; 
− Leren op een eigentijdse manier hun talenten te ontwikkelen.  

Dit vinden we belangrijk omdat we willen dat kinderen straks als volwaardige burgers mee 
kunnen doen in de maatschappij van morgen. We willen dat kinderen gezond leven, al hun 
talenten aanspreken en op ieder gebied het beste uit zichzelf halen.  
In de community school verbinden we de wereld om ons heen, zijn de lijntjes kort en 
werken we intensief samen met ouders, kinderopvang, bibliotheek, GGD/JOGG en 
Sportservice Haarlemmermeer.    
 
 
 
Over Stichting Jong Leren 
Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. De ‘koepel’ Jong Leren heeft 
29 scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. Onze slogan ‘De kunst van het 
leren’ betekent dat wij gaan voor goed onderwijs verzorgen. Belangrijk hierin vinden wij 
vakmanschap, creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren 
betreft, voor onze leerlingen, maar ook voor de volwassen professionals die bij Jong Leren 
werken. Jong Leren staat voor: Ruimte geven, Elkaar uitdagen, Samen leren. Lees meer op 
www.jl.nu. 
 
 

Functie / groep  groepsleerkracht 

Werktijdfactor / aantal uren  0,5 of 0,5750 

Werkdagen   (½) wo, do vr 

Type aanstelling  L10 

Start- en (evt.) einddatum  zo spoedig mogelijk, uitzicht op reguliere aanstelling na 
deze vervanging. 

Bijzonderheden / opmerkingen  Ervaring is fijn, maar een lerende, samenwerkende houding 
en passie is vereist! 
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