
 

 

 

 

 

               Leerplek voor het leven 

      Eigenwijs 

      Vertrouwen door verbinding 

 
 

De Kameleon in Julianadorp zoekt een leerkracht! 
voor 16 uur in groep 7/8 

 
Stichting Sarkon biedt onderwijs aan zo’n 4200 leerlingen met 19 basisscholen in de gemeenten Den Helder, Texel, 
Schagen en Hollands Kroon. Met meer dan 400 collega’s werken wij elke dag aan een stapje verder vooruit in de 
ontwikkeling van onze leerlingen, en van onszelf. 

 
De Kameleon 
De Kameleon is een prettige, kleinschalige reguliere basisschool met daarin de Eureka voorziening. Het 
fijne van deze combinatie van onderwijs is dat bij ons op school de kinderen leren omgaan met 
verschillen tussen mensen en met gerust hart kunnen 'oefenen' in het omgaan met elkaar. Dit gebeurt 
o.a. doordat wij samen leren, vieren, sporten en spelen. Waar iedereen uniek is en zijn eigen talent 
heeft.Wij leren door goed samen te werken en blijvend te ontwikkelen in eigenheid en kwaliteit.  Een 
echte leerplek voor het leven.  
 
Kinderen, medewerkers en de school tonen moed om de beste te zijn op eigen wijze.  
Op de Kameleon en Eureka wordt gewerkt aan de kerndoelen van het basisonderwijs. De uitwerking van 
de onderwijskundig organisatie ziet er bij De Kameleon en Eureka in de dagelijkse praktijk anders uit, 
maar dat willen we graag in een gesprek toelichten! 
 
Jouw kracht 

- een flexibele en enthousiaste basishouding waarbij het samenwerken centraal staat 
- goede pedagogische en didactische vaardigheden 
- affiniteit met kinderen in de bovenbouw 
- het creëren van een positief leerklimaat 
- betrokken bij de leefomgeving van de kinderen 

- in het bezit van een Pabo-diploma of je rondt de opleiding dit schooljaar af 
- je bent zo spoedig mogelijk beschikbaar 

 
Onze kracht 

- een fijne kleine school, waar we samen altijd blijven ontwikkelen 
- een eigen Sarkon Academie met een digitaal platform waarvan je onbeperkt gebruik kunt maken  
- een chromebook in bruikleen 
- salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO 
- een tijdelijke aanstelling tot de zomervakantie met uitzicht op een vaste aanstelling bij Sarkon 

 
Word jij onze nieuwe collega?  
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief, deze kun je sturen naar 
directeur.dekameleon@sarkon.nl met in de cc sollicitatie@sarkon.nl. 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met de directie van de school Joke Rooijakkers & 
Linda Verbeek, tel. 0223-690078 
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