
Katholieke Basisschool De Kameleon heeft plek voor een

Leerkracht 
groep 1/2 

(0,6 WTF) 
 

Tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof, bij een 

wederzijdse klik, mogelijkheden binnen de stichting.

l Ben jij verrassend gepassioneerd? 

l Wil jij bijdragen aan onze  

   resultaten en daar trots op zijn?

Wat mag je van SPA verwachten?
l Goede arbeidsomstandigheden  

   en salariëring conform CAO PO. 

l Interessante studiedagen waarin 

   we je meenemen met de nieuw- 

   ste inzichten. 

l Een enthousiast en ambitieus  

   team om in te werken.

l Goede ondersteuning en  

   begeleiding.

l Gezellig borrels en teamuitjes.

Hoe ziet jouw sollicitatieproces 
eruit?
Enthousiast geworden? Leuk! 

Wanneer we je reactie hebben 

ontvangen nemen we zo spoedig 

mogelijk contact op voor een  

kennismakingsgesprek. We zien je 

C.V. en motivatie graag onze kant 

op komen.  

Je kunt deze sturen naar  

directie@kameleon-maarssen.nl

Katholieke Basisschool

De Kameleon

www.kameleon-maarssen.nl

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 11 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.

Wie ben jij? 
l Ben jij een startende  

   leerkracht of juist een  

   met ervaring? 

l Wil jij kinderen plezier 
    laten beleven in leren?  

l Ben jij opvallend  

   goed in ons vak? 


