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VACATURE
Onze school is vanaf 1 september 2019 op zoek naar een:
ZORGLEERKRACHT–ZORGCOÖRDINATOR (m/v/x)
voor een deeltijdse opdracht (3/4 à 4/5) in de lagere school
De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma als onderwijzer
o ervaring of een opleiding in de steinerpedagogie en bereidheid tot verdere
nascholing
o kennis van het M-decreet, het zorgcontinuüm, leer-/ontwikkelingsstoornissen, de
heilpedagogie en bereidheid tot verdere nascholing
Specifieke vaardigheden:
o u werkt goed en vlot samen en bent zowel mondeling als schriftelijk
communicatievaardig
o u bent empathisch, oplossingsgericht, luisterbereid, flexibel, discreet en durft
beslissingen te nemen
o u kunt nauwgezet, planmatig en handelingsgericht werken
o u bent ict-vaardig
De opdracht:
o een deeltijdse opdracht in de lagere school (3/4 à 4/5 van een voltijdse
opdracht) als
 zorgleerkracht (grootste deel van de opdracht)
 zorgcoördinator
o u coördineert en verzorgt de zorg voor een drietal klassen van de lagere school
en werkt hiervoor nauw samen met de klasleerkracht
o u begeleidt in deze klassen de leerlingen die extra zorg nodig hebben dmv coteaching binnen de klascontext, in niveaugroepjes of individueel
o voor één van de klassen bent u voor een aantal lestijden ook co-teacher van de
klasleerkracht
o u volgt de pedagogische leerlingendossiers op
o u organiseert en leidt gesprekken met ouders, clb en andere partners
o u werkt nauw samen met de andere leden van het zorgteam (de andere
zorgleerkracht-zorgcoördinator, de antroposofische schoolarts, de directeur, het
CLB, …)
o u werkt beleidsmatig mee aan ons zorgbeleid
Wij verwelkomen graag iemand die met enthousiasme en motivatie voor de
steinerpedagogie en de kinderen de opdracht op wil nemen!
De school kan begeleiding voorzien, maar verwacht dat de kandidaat zelfstandig de
opdracht kan waarmaken.
Op donderdag is er vergadering, deze maakt deel uit van de opdracht; als ook het
vieren van de jaarfeesten, de toonmomenten, …
Sollicitaties (motivatie + cv) vóór 17 mei 2019 te bezorgen aan Sigûne
Hesper: sigune.hesper@steinerschoolgent.be
Sigûne Hesper, pedagogisch directeur basisschool, tel. 09 235 28 00/09 235 28 06
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