
LEERKRACHT TOEGEPASTE ECONOMIE - 

BOEKHOUDING - SOCIALE VAARDIGHEDEN (M/V/X)

Jouw diploma
Professionele bachelor: secundair onderwijs of specifieke lerarenopleiding 

voor GO! IBSO De Horizon - Vestigingsplaats GO! Atheneum Ninove

WIJ ZOEKEN EEN

Jouw talenten
•   Je hebt een positieve ingesteldheid, pedagogisch 

inzicht en je kan leerlinggericht werken; 

•   Je bent resultaatgericht;

•   Je kan goed plannen (=ordenen);

•   Je bent contactvaardig;

•   Je kan regels en afspraken nakomen;

•   Je kan samenwerken als hecht team;

•   Je kan omgaan met stress;

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

•   Je hebt zin voor nauwkeurigheid;

•   Je kan zelfstandig werken;

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

Wij bieden jou
• Een voltijdse opdracht van 24 januari 2022 tem 11 

februari 2022 (met kans op verlenging) : 

  3/21 toegepaste economie (verkoop) in 3  
 Organisatie en Logistiek

  4/21 Sociale vaardigheden in 4 Kantoor 

  4/20 Sociale vaardigheden in 5 en 6 Kantoor

  2/20 Boekhouding in 5 Kantoor 

  4/21 Rots en Water (ondersteuning bij  
 gediplomeerde trainer) 

  2/21 Schooleigen project (materiaal   
 voorhanden)

  1/21 Klassenraad 

  1/21 BB (individuele begeleiging van leerling) 

• Je bent vrij op maandagnamiddag, 
woensdagnamiddag en donderdagvoormiddag 

• Je wordt tewerkgesteld in GO! Atheneum Ninove 
(vestigingsplaats OV4 type 9);

• Loon volgens het officiële barema;

• 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.

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.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar joke.
vanderstraeten@ibsodehorizon.be voor 17 januari.


