WIJ ZOEKEN EEN

OLIEKE
LEERKRACHT ROOMS-KATH
GODSDIENST (M/V/X)
voor basisschool De Kleine Prins
Jouw diploma
Bachelor lager onderwijs (vereist bekwaamheidsattest gevraagd)

Een greep uit jouw taken

Jouw talenten

• informatie verzamelen en lessen voorbereiden
(voorbereidingsfiche, methode, ...);

• regels en afspraken nakomen;

• het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van
leerlingen;

• omgaan met stress;

• de vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...);
• leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en
toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, ...;
• pedagogische methodieken toepassen;

• zin voor nauwkeurigheid hebben;

• resultaatgerichtheid;
• contactvaardig zijn;
• plannen (= ordenen);
• zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
(flexibiliteit);

• basiskennis aanleren (leerinhouden rooms-katholieke
godsdienst);

• leervermogen hebben;

• het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde,
aankleding, ...);

• samenwerken als hecht team;

• de familie en het pedagogisch team informeren over de
evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van
het kind;
• pedagogische, professionele, technische, ... informatie en
reglementeringen opvolgen en actualiseren;
• deelnemen aan de uitwerking van het pedagogisch project
van de instelling;

• zelfstandig werken;

• creatief denken (inventiviteit).

Wij bieden jou
• een tijdelijke, deeltijdse betrekking voor 12 uur te
presteren op maandag en vrijdag, tot en met 2 april 2021,
met kans op verlenging;

• leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische
activiteiten opstellen.

• verloning volgens het officiële barema;

• uitwerken van interlevensbeschouwelijke projecten samen
met de collega’s levensbeschouwing.

• fietsvergoeding;

Wie zijn wij?
GO! basisschool De Kleine Prins is een school van GO!
Scholengroep 19 ‘Dender’ dat ongeveer 2300 personeelsleden
tewerkstelt in 35 scholen en instellingen in de ruime regio van
Aalst, Denderleeuw, Ninove, Liedekerke en Oudenaarde.

• terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer;

• een voordelige en na 2 jaar gratis
hospitalisatieverzekering;
• een grotere werkzekerheid dankzij de verbondenheid
binnen Scholengroep 19 ‘Dender’.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar
directeur@bsdekleineprins.be

