FUNCTIEOMSCHRIJVING
LEERKRACHT ASV

Wij, GBuBaO De Zon Ingelmunster - een school voor
buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met leerproblemen,
een verstandelijke beperking, een auditieve beperking, een spraak
of taalstoornis - zijn voor volgend schooljaar nog op zoek naar
enthousiaste krachten die ons team willen versterken.

VEREISTE STUDIES

Heb je zin in een enthousiast team, heb je zin in uitdagingen op
vlak van onze kinderen en heb je een hart voor buitengewoon
onderwijs? Heb je ervaring met kinderen met?

•
•

Het betreft zowel voltijdse en/of deeltijdse betrekkingen vanaf
1/09/21 tot 30/06/22.

Top, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!

Prof. bach. Onderwijs: Lager
onderwijs
Module buitengewoon onderwijs
is een meerwaarde

PROFIEL

WERKERVARING

•

Beperkte ervaring (< 2 jaar)

-

TALENKENNIS

-

•

Nederlands (goed)
CONTRACT

•
•

•
•

Tijdelijke job (niet via
uitzendkantoren)
Contract van bepaalde duur - van
1 september 2021 tot 30 juni
2022
Voltijds en/of deeltijds
Dagwerk

-

je kan een uittreksel strafregister en medisch attest
voorleggen.
je bent bereid tot feedback over je eigen handelen en
bijscholingen i.f.v. de noden van onze leerlingen.
je hebt ervaring of bent bereid tot het werken met
leerlingen met leerstoornissen, auditieve beperking en
spraak- of taalstoornis.
je bent een sterke teamspeler.
je kan aanbod op maat realiseren, waarbij je oog hebt
voor de leerlijnen.
je kan gedrag als signaal begrijpen => je staat achter de
visie van de school waarbij we uitgaan van een
ondersteunende en belonende aanpak.
je kan respectvol omgaan en communiceren, zowel met
onze leerlingen als met elkaar door waardering, begrip en
geloof in groei voorop te zetten.
je kan differentiëren en organiseren als belangrijke
eigenschappen voorop zetten.
je hebt een sterke kennis van didactische en coöperatieve
werkvormen.

PLAATS TEWERKSTELLING

•

Bollewerpstraat 5A
8770 Ingelmunster
AANBOD

•

•
•
•

Opdracht tot einde schooljaar.
Kans groot dat je ook voor de
komende jaren een plaatsje in de
school hebt.
Samenwerken als hecht team
Werken van 8u20 tot 16u15
Voltijdse opdracht van 22/22
(hoofdopdracht van 28 klokuren)

WAAR EN HOE SOLLICITEREN?

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES
-

Via e-mail: directie@dezon-blo.be
Contact: Mevr. Saïdja Hellebuyck
•
•
•

CV en motivatiebrief doormailen
naar directie@dezon-blo.be
Voor meer info, kan je terecht bij
de directie (051/30.36.13).
Gesprekken vinden plaats op
vrijdag 4 juni 2021 (9u-17u). U
krijgt een uitnodiging en
praktische afspraken na
doorsturen van uw sollicitatie.

Pedagogische methodieken toepassen
Basiskennis aanleren (taal, wiskunde,…)
Open communicatie onderhouden met het team en
ouders over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden
of het gedrag van de leerlingen.
Kennis en toepassing van het handelingsgericht werken.
Informatie verzamelen en lessen voorbereiden.
Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden
van leerlingen.
De vooruitgang van leerlingen meten (evaluatie,
ondervraging, ...).
Het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde,
aankleding, ...).
Deelnemen aan klassenraden, werkgroepen,…
Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en
toezicht houden tijdens vrije momenten, uitstappen,…

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES
-

Samenwerken als hecht team
Leervermogen hebben/leergierig zijn
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
(flexibiliteit)
Plannen (=ordenen)
Regels en afspraken nakomen
Contactvaardig zijn
Creatief denken (inventiviteit)
Weerbaar zijn
Positief en oplossingsgericht in het leven staan
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