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GESCHIEDENIS (M/V/X)
voor GO! Atheneum Aalst
Jouw diploma
Master: geschiedenis - Prof. bachelor geschiedenis - Prof. bachelor: secundair onderwijs

Jobgerelateerde competenties

Functieomschrijving

• Toezicht houden over het gedrag van de
•

•
•

•

•

leerlingen;
De toepassing van het interne reglement,
veiligheidsvoorschriften en gedragsregels
controleren;
Culturele, educatieve, sportieve activiteiten bij
kinderen of adolescenten leiden;
Pedagogische, professionele, technische, ...
informatie en reglementeringen opvolgen en
actualiseren;
Oefeningen en praktische taken voor
leerlingen opstellen en hun kennis evalueren
(testen, examens, huiswerk, ...);
Leerlingen opvolgen en adviseren bij de
organisatie van hun persoonlijke taken.

We zijn op zoek naar een gemotiveerde leerkracht
cultuurwetenschappen en geschiedenis.

Wij bieden jou
• Een deeltijdse opdracht van 19 uur in de tweede
graad ASO:

		

9 uur cultuurwetenschappen in het eerste jaar
van de tweede graad

• Verloning volgens het officiële barema;
• Uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel
aandacht voor professionalisering;
• Een voordelige en na 2 jaar gratis
hospitalisatieverzekering.

• Leervermogen hebben

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

• Resultaatgerichtheid
• Omgaan met stress
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende
omstandigheden (flexibiliteit)

10 uur geschiedenis in het tweede jaar van de
tweede graad

• Een contract van bepaalde duur van 28 november
2021 t.e.m. 12 maart 2022;

Persoonsgebonden competenties

• Regels en afspraken nakomen

		

Wie zijn wij?

• Zin voor nauwkeurigheid hebben
• Creatief denken (Inventiviteit)
• Samenwerken als hecht team

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.

