
LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS (M/V/X)

Jouw diploma
Professionele bachelor kleuteronderwijs

voor GO! basisschool De Nieuwe Arend

WIJ ZOEKEN EEN

Jobgerelateerde competenties
• Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische 

project van de instelling;

• Leerdoelstellingen bepalen en de planning van 
pedagogische activiteiten opstellen;

• Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid 
controleren en toezicht houden tijdens het 
speelkwartier, uitstappen, ...;

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

• Pedagogische, professionele, technische, ... 
informatie en reglementeringen opvolgen en 
actualiseren;

• Pedagogische methodieken toepassen;

• Basiskennis aanleren (taal, wiskunde, 
wetenschappen, …);

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

• De toepassing van het interne reglement, de 
veiligheidsvoorschriften en de gedragsregels 
controleren;

• De veiligheidsuitrusting, de lokalen en het materiaal 
nakijken;

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

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

• De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...).

Wij bieden jou
• Een voltijdse aanstelling (14/24 L.O. en 10/24 

ondersteuning in de kleuterklas) van 7 september 
2021 t.e.m. 24 september 2021;

• Verloning volgens het officiële barema;

• 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’.

Wie zijn wij?
GO! basisschool De Nieuwe Arend  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! basisschool De Nieuwe Arend streeft de totale 
ontwikkeling van elk kind na op een actieve manier. 
Vertrekkend vanuit de interesse en de talenten van 
de kinderen, gaan leerkrachten op een positieve 
en motiverende manier de kinderen aanzetten tot 
onderzoekend leren. Ze zetten in op zelfstandigheid 
en stimuleren hun creativeit en fantasie.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar 
directie@denieuwearend.be t.a.v. mevr. D’Haeseleer.


