WIJ ZOEKEN EEN
(M/V/X)
A
IC
T
A
M
R
O
F
IN
&
IE
M
O
N
O
LEERKRACHT EC

voor GO! Atheneum Aalst
Jouw diploma
Professionele bachelr in het onderwijs: economie

Jobgerelateerde competenties

Functieomschrijving

• De activiteiten van een team coördineren

• We zijn op zoek naar een gemotiveerde leerkracht
economie en informatica.

• Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen

• Een deeltijdse opdracht van 14 uur in de eerste en tweede
graad ASO.

• De toepassing van het interne reglement,
veiligheidsvoorschriften en gedragsregels
controleren
• Culturele, educatieve, sportieve activiteiten bij
kinderen of adolescenten leiden
• Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten,
examens, ... voorbereiden en coördineren

13 uur economie in het 2de jaar van de 1ste graad
1 uur informatica in het 1ste jaar van de 2de graad

Wij bieden jou
• Een deeltijdse opdracht (14 uur) van 27 september
2021 tot en met 25 november 2021, met grote kans
op verlenging;

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

• Verloning volgens het officiële barema;

• Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en
voorstellen (pedagogisch materiaal, educatieve
software, examenonderwerpen, ...)

• Uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel
aandacht voor professionalisering;
• Een voordelige en na 2 jaar gratis
hospitalisatieverzekering.

• Stagiairs begeleiden in het kader van professionele
opleidingen

• Een grotere werkzekerheid dankzij de
verbondenheid tussen de scholen van Scholengroep
19 ‘Dender’.

• Lessen voorbereiden en het pedagogische traject
vastleggen
• Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie
van hun persoonlijke taken
• Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische
project van de instelling

Wie zijn wij?

• Een of meerdere vakken aanleren
• Oefeningen en praktische taken voor leerlingen
opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens,
huiswerk, ...)

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar
directiesecretariaat@atheneumaalst.be t.a.v. Sabine Van
Driessche

GO! Atheneum Aalst 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.

