
(KLEUTER)ONDERWIJZER ASV TYPE 2 (M/V/X)

Jouw diploma
Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs  -  Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs

voor GO! BSBO De Horizon

WIJ ZOEKEN EEN

Jobgerelateerde competenties
• Selecteren van ontwikkelingsdoelen op maat van de 

individuele leerling;

• Activiteiten en lessen voorbereiden conform de 
specifieke methodieken eigen aan de school;

• Huiselijke sfeer creëren in het klaslokaal (geen 
leslokaal);

• Aangepaste methodes voor type 2 toepassen;

• Lesgeven op maat en tempo van de leerling;

• Nadruk op zelfredzaamheid.

Wij bieden jou
• Een voltijds contract van onbepaalde duur, vrij op 

woensdagnamiddag en donderdagvoormiddag;

• Plaats van tewerkstelling: Molendreef 57, 9300 
Aalst;

• 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! BSBO De Horizon 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! BSBO De Horizon is een warme school voor 
buitengewoon onderwijs type 2. Er wordt gewerkt 
in kleine pedagogische eenheden. De grootste 
troef van de school is het uitgebreide team van 
leerkrachten ASV en paramedici met een ruime 
ervaring en knowhow in de aanpak van leerlingen met 
een verstandelijke beperking. Leerlingen worden 
individueel of in kleine groep begeleid, rekening 
houdend met ieders mogelijkheden. De aanwezige 
mentor helpt starters om het lesgeven aan deze 
specifieke doelgroep in de vingers te krijgen. 

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar 
directeur@bsbodehorizon.be  t.a.v. mevr. Nathalie 
Lievens

Persoonsgebonden competenties
• Samenwerken als hecht team

• Omgaan met stress

• Plannen (= ordenen)

• Regels en afspraken nakomen

• Leervermogen hebben

• Contactvaardig zijn

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden (flexibiliteit)

• Creatief denken (Inventiviteit)

• Resultaatgerichtheid


