
 

 
 
 

IKC De Kameleon geeft kleur aan jouw toekomst! 
 
IKC De Kameleon heeft ongeveer 220 kinderen verdeeld over 8 basisschoolgroepen en 1 peutergroep.  
In ons IKC zien wij dat ieder kind uniek is. Ieder kind heeft zijn/haar eigen talent en leerstijl. Wij werken 
samen vanuit onze passie aan de brede- en talentontwikkeling van elk kind. Daarbij streven we naar een 
zo optimaal mogelijk resultaat. We denken hierbij in kansen en mogelijkheden. 
Uitgangspunt voor ons IKC is dat ieder kind, iedere medewerker en iedere ouder zich welkom, veilig en 
gezien voelt. Vanuit een positief welbevinden, werken wij aan de betrokkenheid van de kinderen. 
Een hoge betrokkenheid zorgt voor diepgaand leren. Vanuit daar werken wij aan de 
competentieontwikkeling (kennis en vaardigheden) en prestaties van kinderen. 
 
IKC De Kameleon wil zoveel mogelijk leerlingen een passend en kwalitatief goed onderwijsaanbod 
bieden. Hierbij wordt elk kind gezien, met zijn of haar eigen talenten. Leerlingen, ouders en leerkrachten 
zijn ‘samen school’ door open te communiceren, samen te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid 
te dragen. Dit op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en door het tonen van respect naar elkaar.  
  
Ben je intern werkzaam bij stichting Keender of extern werkzaam in het basisonderwijs?  
Wij zijn per direct op zoek naar jou! 

 
INTERN BEGELEIDER  
VOOR 0.6 WTF  

  

 

Wij, leerlingen, team en ouders van IKC De Kameleon zoeken een intern begeleider die:  

• Een visie heeft die aansluit bij ons IKC 

• Een veilig en vertrouwde omgeving creëert  

• Out of the box kan denken en de dialoog durft aan te gaan  

• Vernieuwingen in de school initieert  

• Processen als handelingsgericht- en opbrengstgericht werken aanstuurt en monitort  

• Begeleiding en ondersteuning biedt aan collega’s bij het vormgeven van passend onderwijs  

• Groeps- en leerlingbesprekingen initieert  

• Oudergesprekken voert en contacten met andere externen aangaat  

• Bij voorkeur ervaring heeft en een opleiding tot intern begeleider gevolgd heeft. 
  

 
Wij bieden jou:  

• Een school waar een veilig klimaat heerst  

• Een school die onderwijskundig volop in ontwikkeling is  

• Een enthousiast, betrokken en lerend team 

• Een groep kinderen die graag met en van jou willen leren  



• Betrokken ouders die vertrouwen hebben in de school  

• Een prachtig nieuw schoolgebouw en groen schoolplein die fungeren als spil in de wijk  

• Een lerend en inspirerend IB-netwerk van stichting Keender  
 
Voor meer informatie over onze school: www.ikcdekameleon.nl 
 
Procedure en tijdpad:  

• Schriftelijke reacties voorzien van CV vóór 12 juni a.s. sturen naar IKC De Kameleon t.a.v. Kim van den 
Berg, Postbus 141, 7480 AC Haaksbergen of mailen naar k.vandenberg@keender.nl en in cc naar 
Jolein Pross adviseur P&O jpross@obt.nl .  

• De gesprekken worden gevoerd in week 24/25 

• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim van den Berg (0630114167) 
 
 

 

http://www.ikcdekameleon.nl/

