Vacature
Ervaringsgerichte Freinetschool De Kleine Wereld zoekt naar een beleidsondersteuner en/of
zorgcoördinator voor de lagere- en kleuterschool.
Het gaat om een voltijdse functie. Je werkt samen met een enthousiast team. De opdracht
gaat in op 1 september 2022 en is voor lange duur.
Ervaring in methodeonderwijs is een pluspunt. Wij verwachten een teamspeler met
engagement.
Wat wordt er van je verwacht ?
-

-

-

Je geeft mee vorm aan de visie van onze school (algemene beleidsondersteuning)
o Het up-to-date houden van de huidige visieteksten betreffende zorgbeleid,
ICT-beleid, personeelsbeleid, preventie, ouderparticipatie,…
o Je zet deze visies om naar een concreet plan
o Je volgt de gemaakte plannen op
o Je evalueert en stuurt de plannen bij
o In samenspraak met de coördinator bekijk je de organisatie door middel van
het ROK
Je neemt het voortouw als ICT-coördinator
o Beheer van ons computerpark
o Uitbouwen van de werkgroep ICT
o Beheer van gebruikersrechten
o Beheer van de website
Je bouwt aan een duurzaam zorgbeleid
o Klasoverstijgende evaluatie en bijsturen waar nodig
o Gesprekken met externe partners
o Klasbezoeken
o Je staat in voor een correcte verslaggeving

Voorwaarden
-

Je hebt een pedagogisch diploma (bachelor of master)
Je hebt meerdere jaren ervaring in het onderwijs
Je volgde extra opleidingen die je verder professionaliseerden in één van
bovenstaande werkgebieden

-

Je bent bereid je verder bij te scholen

Vaardigheden
-

Je hebt een sterk analytisch vermogen
Je hebt kennis op vlak van zorg (uitvoerend)
Je bent communicatief
Je bent administratief sterk
Je kan zelfstandig en planmatig werken

Je kent de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen en je werkt mee aan het pedagogisch
project van de school. Je organiseert het werk zelfstandig en stemt af met de collega’s en
coördinator. Je communiceert met ouders en met ondersteunende instanties.
Je kent en begrijpt de werking van freinetonderwijs of wil je er zeker verder in verdiepen.
Je kijkt er naar uit om samen met de andere begeleiders de jonge school verder te helpen
uitbouwen en de stempel van het freinetonderwijs te drukken in een stad als Waregem.
Solliciteren:
CV en brief via mail naar rvb@freinetwaregem.be voor 11 juli.

