
LEERKRACHT GESCHIEDENIS - 

WETENSCHAPPEN (M/V/X)

Jouw diploma
Bachelor secundair onderwijs

voor GO! Atheneum Denderleeuw

WIJ ZOEKEN EEN

Wij bieden jou
• een voltijdse opdracht waarin je 8 uur biologie, 9 uur 

geschiedenis en 5 uur STEM natuurwetenschappen geeft.

• een tijdelijke opdracht tot en met 4 april 2021;

• loon volgens het officiële barema;

• een school waar er werkruimte voorzien wordt (‘bureau in 

school’ - principe);

• een laptopproject waarbij een nascholingstraject Microsoft 

wordt aangeboden;

• een voordelige en na 2 jaar gratis hospitalisatieverzekering;

• uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel aandacht voor 

professionalisering;

• een grotere werkzekerheid dankzij de verbondenheid tussen 

de scholen van Scholengroep 19 ‘Dender’.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar 

sollicitatie@kadenderleeuw.be t.a.v. mevr. Tina Van der Stock

Een greep uit jouw taken
• je geeft  biologie, geschiedenis en STEM 

natuurwetenschappen in de eerste en tweede graad 

secundair onderwijs;

• je kan kennis, vaardigheden en attitudes via gepaste 

begeleiding overbrengen;

• je hebt zin om je inhoudelijke/onderwijskundige expertise 

verder uit te bouwen;

• je bent een teamspeler.

Jouw talenten
• je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden (= 

flexibiliteit);

• je bent contactvaardig;

• je kan plannen (= ordenen);

• je kan zelfstandig werken;

• je kan creatief denken (= inventiviteit);

• je bent resultaatgericht;

• je kan omgaan met stress;

• je kan regels en afspraken nakomen;

• je kan samenwerken als hecht team.

Wie zijn wij?
GO! Atheneum Denderleeuw 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.

GO! Atheneum Denderleeuw is een school waar iedere leerling

én ieder personeelslid binnen zijn/haar eigen talenten leert

van én met elkaar, waar de leerling het eigen leren in handen

heeft, met respect voor elkaar en voor de omgeving. Onze

kernwaarden zijn respect, veiligheid en betrokkenheid.


