
LEERKRACHT KLEUTER- OF LAGER 

ONDERWIJS (M/V/X)

Jouw diploma
Bachelor kleuter- of lager onderwijs

voor GO! basisschool De Kameleon

WIJ ZOEKEN EEN

Een greep uit jouw taken
• je controleert de toepassing van het interne 

reglement, de veiligheidsvoorschriften en de 
gedragsregels;

• je kijkt de veiligheidsuitrusting, lokalen en materiaal 
na;

• je past pedagogische methodieken toe en leert 
basiskennis aan (taal, wiskunde, wetenschappen);

• je informeert de familie en het pedagogisch team 
over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of 
het gedrag van het kind;

• je volgt pedagogische, professionele, technische, ... 
informatie op en actualiseert deze;

• je bepaalt leerdoelstellingen en stelt de planning van 
pedagogische activiteiten op;

• je neemt deel aan de uitwerking van het 
pedagogisch project van de instelling;

• je stelt het leslokaal op en controleert deze op 
netheid, orde, aankleding, ...;

• je past het verloop van de lessen aan aan 
moeilijkheden van de leerlingen en je meet de 
vooruitgang (evaluatie, ondervraging, ...);

• je verzamelt informatie en bereidt lessen voor 
(voorbereidingsfiche, methode, ...).

Wij bieden jou
• een deeltijdse aanstelling (11/24), te presteren in 2 

dagen, in functie van ondersteuning in de basisschool 
tot en met 30 juni 2021;

• verloning volgens het officiële barema;

• terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar 
vervoer;

• fietsvergoeding;

• 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’.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk op 25 maart 
2021 naar directie@basisschooldekameleon.be t.a.v. 
de heer Heinz De Paepe

Jouw talenten
• je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden 

(=flexibel);

• je kan regels en afspraken nakomen;

• je kan samenwerken als een hecht team;

• je bent commercieel ingesteld;

• je hebt leervermogen;

• je hebt zin voor nauwkeurigheid;

• je kan creatief denken (=inventiviteit);

• je bent klantgericht;

• je kan goed plannen (=ordenen);

• je kan zelfstandig werken;

• je bent resultaatgericht;

• je kan goed omgaan met stress;

• je bent contactvaardig.


