
LEERKRACHT BOUW (M/V/X)

voor GO! IBSO De Horizon - Passtel

WIJ ZOEKEN EEN

Een greep uit jouw taken
• Je werkt vanuit de verbinding met de jongeren, in 

een individueel pedagogisch traject op hun maat;

•   Je bereidt lessen voor en legt een pedagogisch 
traject vast;

•   Je volgt pedagogische, professionele, technische, 
... informatie en reglementeringen op en 
actualiseert deze;

•   Je volgt leerlingen op en adviseert hen bij de 
organisatie van hun persoonlijke taken;

•   Je evalueert competenties van leerlingen;

•   Je vult het leerlingenvolgsysteem in en informeert 
de directeur, collega’s en ouders tijdens 
klassenraden, oudercontactavonden, ... . 

•  Je vult het leerlingenvolgsysteem in en informeert 
de directeur, collega’s en ouders tijdens 
klassenraden, oudercontactavonden, ...;

• Je ziet toe op het materiaalgebruik;

• Je houdt toezicht over het gedrag van de leerlingen.
Wij bieden jou

• Een voltijdse opdracht  vanaf heden tot en met 24 
december 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! IBSO De Horizon - Passtel 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! IBSO De Horizon - Passtel is een warme school 
voor buitengewoon secundair onderwijs. Wij bieden 
onderwijs aan in 4 onderwijsvormen: OV1 – OV2 – 
OV3 en OV4. Wij zetten ten volle in op maatwerk 
voor onze leerlingen om hen te stimuleren tot 
socio-emotionele groei, cognitieve ontwikkeling en 
maximale ontplooiing van vaardigheden en talenten. 
Het hoofddoel is het bieden van maximale kansen 
aan onze leerlingen om vol vertrouwen hun plaats te 
vinden in de samenleving. 

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar 
jens.vanderghote@ibsodehorizon.be

Jouw talenten
• Je bent contactvaardig;

• Je kan samenwerken als hecht team;

• Je kan goed plannen (=ordenen);

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

• Je kan creatief denken (Inventiviteit);

• Je kan omgaan met stress.


