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voor GO! basisschool De Kleine Prins
Jouw diploma
Bachelor (verschillende diploma’s komen in aanmerking)

Jouw talenten
• Je kan kennis, vaardigheden en attitudes via
gepaste begeleiding overbrengen;
• Je helpt leerlingen bij het ontwikkelen van hun
individuele ontplooiing en maatschappelijke
participatie;
• Je bouwt inhoudelijk expertise nauwgezet en met
zin voor detail op;
•  je gaat actief op zoek naar manieren om je  
onderwijskundige expertise te verbeteren;
• Je overlegt en maakt afspraken met de leden van
het schoolteam over je opdrachten;
•  Je concretiseert de waarden en normen van het GO!.

Wij bieden jou
• Een voltijdse aanstelling  t.e.m 31 december 2021,
met grote kans op verlenging tot 30 juni 2022;
• 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’.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar
directeur@bsdekleineprins.be t.a.v. de heer Bruyland of
neem contact op via:
053/46.34.00 of 0492/38.05.38 (tijdens de kantooruren)
0475 / 733 855 (buiten de kantooruren)

Wie zijn wij?
GO! basisschool De Kleine Prins 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.
Wat GO! basisschool De Kleine Prins zo apart maakt
is dat het kind er werkelijk centraal staat. Je voelt
dat het een school is op maat van de kinderen.
Dat vertaalt zich in de eigentijdse, kindgerichte
leermethodes, maar zeker in de nauwe samenwerking
en het veelvuldig overleg met CLB en externe
hulpverleners. Je voelt het ook in de ruime aandacht
voor zorgbreed werken en gelijke onderwijskansen.
Het uitgebreid en zeer deskundig zorgteam biedt
extra ondersteuning in alle klasgroepen.

