
KLEUTERLEIDSTER (M/V/X)

Jouw diploma
Professionele bachelor kleuteronderwijs

voor GO! basisschool De Kameleon

WIJ ZOEKEN EEN

Jobgerelateerde competenties
• Je kan kennis, vaardigheden en attitudes via gepaste 

begeleiding overbrengen;

• Je helpt leerlingen bij het ontwikkelen van hun 
individuele ontplooiing en maatschappelijke 
participatie;

• Je bouwt inhoudelijk expertise nauwgezet en met zin 
voor detail op;

• Je gaat actief op zoek naar manieren om je 
onderwijskundige expertise te verbeteren;

• Je overlegt en maakt afspraken met de leden van het 
schoolteam over je opdrachten;

• Je concretiseert de waarden en normen van het GO!.

Wij bieden jou
• Een voltijdse aanstelling  vanaf heden t.e.m. 30 junu 

2022;

• Verloning volgens het officiële barema;

• Tewerkstellingsplaats: basisschool De Kameleon, 
Dreefstraat 33, 9400 Ninove;

• Uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel 
aandacht voor professionalisering;

• Een voordelige en na 2 jaar gratis 
hospitalisatieverzekering.

• Een grotere werkzekerheid dankzij de 
verbondenheid tussen de scholen van Scholengroep 
19 ‘Dender’.

Wie zijn wij?
GO! basisschool De Kameleon is een school van 
GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ dat ongeveer 2300 
personeelsleden tewerkstelt in 35 scholen en 
instellingen in de ruime regio van Aalst, Denderleeuw, 
Ninove, Liedekerke en Oudenaarde.

De Kameleon is de naam van onze school. Een 
kameleon is tevens een reptiel dat vaak in verband 
wordt gebracht met kleuren. Kleuren kunnen op 
hun beurt worden geassocieerd met creativiteit en 
kindvriendelijkheid. Daarnaast is de kameleon een 
dier dat zich uitstekend kan aanpassen aan allerlei 
situaties. Dit willen wij ook bereiken met onze 
leerlingen. Door een sterk uitgewerkte en uitgebreide 
zorg, streven wij naar onderwijs op maat van elk kind.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar 
directeur@bsdekameleon.be t.a.v. mevr. De Ridder

Persoonsgebonden competenties
• Zelfstandig werken

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden (flexibiliteit)

• Leervermogen hebben

• Contactvaardig zijn

• Omgaan met stress

• Creatief denken (Inventiviteit)

• Zin voor nauwkeurigheid hebben


