WIJ ZOEKEN EEN

LEERKRACHT OV4 TYPE 9

(M/V/X)

voor GO! IBSO De Horizon - Vestigingsplaats TechniGO!
Jouw diploma
Professionele bachelor: secundair onderwijs of specifieke lerarenopleiding

Jouw talenten

Wij bieden jou

• Je hebt een positieve ingesteldheid, pedagogisch
inzicht en je kan leerlinggericht werken;

• Een deeltijdse opdracht van 3/22 binnen 1A en 1B OV4 type 9;
		

Engels OV4 1A: 2 lesuren

• Je bent resultaatgericht;

		

Engels OV4 1B: 1 lesuur

• Je kan goed plannen (=ordenen);

• Een contract van bepaalde duur van 1 september 2021 t.e.m
einde schooljaar;

• Je bent contactvaardig;
• Je kan regels en afspraken nakomen;
• Je kan samenwerken als hecht team;

• Deze opdracht is te combineren met andere vacatures binnen
Passtel te TechniGO! Aalst:

• Je kan omgaan met stress;

		

Niet-confessionele zedenleer OV4 1A: 2 lesuren

• Je kan je aanpassen aan veranderende
omstandigheden (= flexibel);

		

Niet-confessionele zedenleer OV4 1B: 2 lesuren

		

Muzikale opvoeding OV4 1A: 1 lesuur

• Je hebt zin voor nauwkeurigheid;

		

Muzikale opvoeding OV4 1B: 1 lesuur

• Je kan zelfstandig werken;

		

Plastische opvoeding OV4 1A: 1 lesuur

• Je bent in het bezit van een banaba buitengewoon
onderwijs of banaba zorgverbreding en
remediërend leren (= pluspunt).

		

Plastische opvoeding OV4 1B: 2 lesuren

		

Digitools OV4 1A: 1 lesuur

		

Digitools OV4 1B: 1 lesuur

Wie zijn wij?
Passtel bouwt een brug tussen het gewoon en het
buitengewoon onderwijs.
Buitengewoon onderwijsschool, GO! IBSO De Horizon
(de hoofdschool), werkt al meer dan een decennia
rond ASS en richt OV4 Type 9 – onderwijs in sinds
2015. Leerlingen die in aanmerking komen voor type 9
in deze opleidingsvorm zijn normaal tot hoogbegaafd
en hebben een diagnose autismespectrumstoornis.
Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen,
ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het
gewoon secundair onderwijs. De omkadering en
de ondersteuning is echter aangepast aan de
problematiek van jongeren met ASS.

• Loon volgens het officiële barema;
• Een voordelige en na 2 jaar gratis hospitalisatieverzekering;
• Uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel aandacht voor
professionalisering;
• Mogelijkheid tot uitbreiding van de uren binnen het reguliere
onderwijs op TechniGO!;
• Een grotere werkzekerheid dankzij de verbondenheid tussen de
scholen van Scholengroep 19 Dender.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar louize.cool@
ibsodehorizon.be voor woensdag 30 juni 2021.
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op
maandag 5 juli 2021.

