Middelbare Steinerschool Vlaanderen vzw
Vestiging Aalst Michaëli

Vacature vakleerkrachten klas 9
Aardrijkskunde, Fysica, Geschiedenis.
(V/M/X)
(vanaf 1 september 2019)

De Middelbare Steinerschool Vlaanderen, vestiging Aalst
(www.steinerschoolaalst.be), vormt samen met de basisschool
een campus met ruim tweehonderd leerlingen. De middelbare school heeft op 1
september 2018 haar deuren geopend en bestaat voorlopig uit een zevende en een
achtste klas. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt ook een negende klas ingericht
en de daaropvolgende schooljaren wordt stapsgewijs een volledige middelbaar
(zevende tot en met twaalfde klas ASO) uitgebouwd.
Wij zoeken verschillende vakleerkrachten voor klas 9 voor 2019-2020.
Het betreft de vakken: Aardrijkskunde, Fysica, Geschiedenis.
De omvang van de aanstelling betreft 2 - 6 uur per vak in het periodeonderwijs.
Wij zijn op zoek naar iemand die:

- pionierskwaliteiten bezit en een grote dosis enthousiasme;
- ontwikkelingsgericht wil kijken naar kinderen en de nodige kennis heeft om
vanuit de Steinerpedagogie les te geven en de leerlingen te begeleiden;
- bereid is tot samenwerking en overleg met de pedagogisch gevolmachtigde
(vestigingsdirecteur) en de leraren van de onder- en middenbouw;
- verbindende samenwerking vooropstelt;
(Samen met collega's van andere vakken
een eenheid vormen rond de kinderen)
- wekelijks aanwezig kan zijn op de pedagogische vergadering;
- in het bezit is van een subsidieerbaar diploma;
- bij voorkeur ervaring heeft in het werken met leerlingen van 14 tot 19 jaar

Sollicitaties met curriculum vitae ten laatste op 15/06/2019 aan de initiatiefgroep
bezorgen via mail (middelbaar@steinerschoolaalst.be) of per post (Tim De Backer,
pedagogisch gevolmachtigde, Affligemdreef 71, 9300 Aalst). Kandidaten wordt
gevraagd duidelijk aan te geven voor welk(-e) vak(-ken) zij solliciteren.
Via deze weg of telefonisch (053 77 88 15, 0470 93 19 88) kan u ook meer
informatie verkrijgen over de functie en de procedure.
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