
 

 

 
 
 

Profielschets directeur IKC de Kameleon 

 
 
Onze school: 
IKC De Kameleon heeft ongeveer 220 kinderen verdeeld over 8 basisschoolgroepen en 1 
peutergroep. Op onze school werken 17 leerkrachten, 2 pedagogisch medewerkers, een 
onderwijsassistent, een conciërge en een administratief medewerkster.  
  
Wij werken samen vanuit onze passie aan de brede- en talentontwikkeling van elk kind. Daarbij 
streven we naar een zo optimaal mogelijk resultaat.  
 
Uitgangspunt voor ons IKC is dat ieder kind, iedere medewerker en iedere ouder zich welkom, veilig 
en gezien voelt.  
Positief welbevinden van kinderen is de belangrijkste voorwaarde om te komen tot ontwikkeling en 
leren. Vanuit het welbevinden werken wij aan betrokkenheid. Als kinderen zich betrokken voelen bij 
het IKC en de ‘leerstof’, heeft dat een positief effect op alles wat ze bij ons leren. Vanuit welbevinden 
en betrokkenheid werken wij aan competentieontwikkeling (kennis en vaardigheden) en prestaties. 
 
In ons IKC zien wij dat ieder kind uniek is. Ieder kind heeft zijn/haar eigen talent en leerstijl. Dit talent 
wordt, binnen onze mogelijkheden, zo optimaal mogelijk ontwikkeld. We denken hierbij in kansen en 
oplossingen. 
 
  



 

Wij zijn op zoek naar:   

 

 

Wij, kinderen, team en ouders van IKC de Kameleon zoeken een directeur die: 

 Hart, oog en oor heeft voor de kinderen, het team en de ouders en een klimaat schept 

waarin men zich gewaardeerd, gemotiveerd en gestimuleerd voelt; 

 Transparant communiceert, de dialoog zoekt, maar ook besluiten neemt en stevig in de 

schoenen staat; 

 Een open houding heeft t.o.v. onderwijskundige vernieuwingen en de reeds in gang gezette 

ontwikkelingen continueert, zoals: IKC, VierKeerWijzer, rapport, Looqin, Kwink, LOF; 

 Denkt in kansen en mogelijkheden en hoge verwachtingen heeft; 

 Initiatieven neemt om het IKC verder uit te bouwen; 

 Beschikt over onderwijskundig leiderschap, focus houdt op de kwaliteit van het onderwijs en 

sturing geeft aan deze onderwijsprocessen. 

Wij, kinderen, team en ouders van IKC de Kameleon bieden de directeur: 

 Een IKC met peuteropvang, school en BSO; 

 Een enthousiast team dat welbevinden en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan; 

 Een IKC dat volop in ontwikkeling is; 

 Een VierKeerWijzerschool; 

 Een opleidingsschool die studenten op een intensieve manier begeleidt; 

 Een nieuw schoolgebouw met een groen speelplein. 

Stichting Keender zoekt een schooldirecteur die: 

 Integraal schoolleider is;  

 Ervaring heeft in het leiden van een school ( de schoolleidersopleiding afgerond heeft, volgt 
of bereid is deze te gaan volgen); 

 Het resultaat gericht werken van alle medewerkers bevordert; 

 Kan  analyseren en anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving; 

 Actief deelneemt aan het directeurenberaad en daaruit voortvloeiende werkgroepen; 

 Daadkrachtig en besluitvaardig is. 
 

Stichting Keender biedt de integrale schooldirecteur:  

 Een ambitieuze en op samenwerking gerichte stichting; 

 Een collectief van directeuren dat samenwerkt in verschillende werkgroepen; 

 Ondersteuning van het stafbureau; 
 

 


