SINT-GOEDELE BRUSSEL in ANDERLECHT zoekt

Leerkracht Tienerschool
Tijdelijke job (met optie vast) - Online op VDAB.be sinds 3 mei 2018
Functieomschrijving
Op 1 september 2018 opent de Tienerschool van Anderlecht de deuren. Op 1 september
2019 is de Tienerschool van Schaarbeek aan de beurt.
De vzw Sint-Goedele Brussel rekruteert een enthousiast team van leerkrachten om de
opstart van deze beide Tienerscholen goed voor te bereiden.
De Tienerschool brengt leerlingen van de 3e graad lager en de eerste graad secundair samen
in één doorlopende leerlijn. Aan de hand van 4 schooleigen leerlijnen bereiden we elke
jonge tiener voor op een bewuste studiekeuze voor de 2e graad secundair. Daartoe focust
de Tienerschool op:





communicatie;
zelfsturing;
talentontdekking;
samenwerking.

Leerlingen doorlopen een kerncurriculum met de basisleerstof, een thematisch curriculum
waarin vakoverstijgend gewerkt wordt, en een persoonlijk curriculum met ruimte voor
differentiatie, verkenning, remediëring en uitbreiding.
Profiel
Je beschikt over het vereiste bekwaamheidsbewijs van bachelor of master en over een
bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Je bezit bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing. Een ruime
onderwijservaring vormt zeker een meerwaarde.
Je profiel komt in zeer grote mate overeen met de hierboven beschreven competenties en je
kan helder formuleren op welke punten er voor jou nog positieve evolutie mogelijk is.
Jobgerelateerde competenties




De toepassing van het interne reglement, de veiligheidsvoorschriften en de
gedragsregels controleren De veiligheidsuitrusting, de lokalen en het materiaal
nakijken
Pedagogische methodieken toepassen Basiskennis aanleren (taal, wiskunde,
wetenschappen, …)











De familie en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten,
moeilijkheden of het gedrag van het kind
Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen De
vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...)
Het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde, aankleding, ...)
Schoolraden, klassenraden, ... organiseren en voorzitten
Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het
speelkwartier, uitstappen, ...
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen
opvolgen en actualiseren
Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen
Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
Informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...)

Persoonsgebonden competenties












Leervermogen hebben
Resultaatgerichtheid
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Plannen (= ordenen)
Samenwerken als hecht team
Creatief denken (Inventiviteit)
Zelfstandig werken
Omgaan met stress
Contactvaardig zijn
Regels en afspraken nakomen
Zin voor nauwkeurigheid hebben

Vereiste studies



Lager Onderwijs
Secundair onderwijs - 1ste graad

Talenkennis


Nederlands (zeer goed)

Werkervaring
Niet van belang
Contract



Tijdelijke job (met optie vast)
Deeltijds - 2 uren per week, te presteren in 1 dagen

Plaats tewerkstelling

Verheydenstraat 39
1070 ANDERLECHT
Aanbod
Voor het volgende schooljaar bieden wij je een stevig omkaderde opleiding tot expertleerkracht voor de Tienerschool. De opleiding start met een tweedaagse vorming eind
augustus. Daarna werk je samen met je collega’s tijdens masterclasses, workshops en
ontwikkelmomenten concrete thema’s voor de Tienerschool uit en verfijn je het draaiboek in
detail.
Je tewerkstelling bedraagt 2 lesuren en loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019.
Hiervoor verwachten we aanwezigheid op maandagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur en het
nodige engagement om thuis materiaal op te zoeken, in te lezen, nascholingen te volgen
naar keuze,...
Bij positieve evaluatie heb je vooruitzicht op tewerkstelling in de Tienerschool van
Anderlecht en/of Schaarbeek.
Je beseft dat het programma van de Tienerschool staat of valt met het engagement van de
leerkrachten. Een voltijdse tewerkstelling in de Tienerschool betekent dat je 38 uren
aanwezig bent op de school en dat die tijd bestaat uit: les geven, overleg met collega’s,
voorbereidingswerk, (schoolinterne) professionalisering en verbeterwerk, gesprekken met
ouders en schoolpartners, prospectie,...
Waar en hoe solliciteren?
Per brief of e-mail: friedaluppens@sint-goedele.be
Contact: Mevr. Frieda Luppens
SINT-GOEDELE BRUSSEL
Verheydenstraat 39, 1070 ANDERLECHT
De kandidaatstelling gebeurt in 2 fases: een schriftelijke en een mondelinge fase.
1. De schriftelijke fase
Je stuurt ten laatste op 13 juni 2018 een gemotiveerde brief met cv naar:
vzw Sint-Goedele Brussel
Aan Mevrouw Frieda Luppens
Verheydenstraat 39
1070 Anderlecht
In je brief beschrijf je op een wervende wijze welke drie eigenschappen van jou een
meerwaarde maken voor de Tienerschool.
2. De mondelinge fase

Na een schriftelijke selectie, word je uitgenodigd voor het mondeling gesprek.
We vragen je hier om een les, thema of project mee te brengen waar je heel fier op bent.
We geven je een vrij podium om hier vol passie over te vertellen.
Daarna hebben we het over je professioneel handelen als leraar en over wat jou drijft om
leraar te zijn.

