Vacature
Voor schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar een gemotiveerde leerkracht (M/V) voor een opdracht
van minstens 18/24 in het lager.
Je werkt samen door middel van co-teaching met ervaren leerkrachten in verschillende klassen.
Wij zijn een Freinetschool met 42 jaar ervaring.
’t Schommelbootje is een onafhankelijke Freinetschool, aangesloten bij SOM/FOPEM en wordt
democratisch bestuurd door ouders en team. Meer info kan je vinden op www.schommelbootje.be

Profiel
- Je hebt een diploma bachelor lerarenopleiding lager onderwijs.
- Je bent vertrouwd met de Freinetpedagogie en Freinettechnieken.
- Je bent een echte allrounder. Je schrikt er niet voor terug om een heel divers takenpakket op jou te
nemen en je hebt geen moeite om een klas te boeien.
- Het functioneren in een team en in een klas vind je uitdagend en je hebt de kinderen meteen ‘mee’.
- Je beschikt over de nodige didactische en organisatorische vaardigheden om een klas te runnen.
- Je weet hoe een dag in een Freinetklas eruit ziet en weet de verschillende activiteiten evenwichtig te
organiseren.
- Je hebt een hart voor kinderen, gaat steeds op zoek naar hun talenten en je weet ze te motiveren voor
wat minder goed lukt.
-Je zorgt voor een maximale betrokkenheid van ieder kind.
-Je slaagt erin een positief klasklimaat te creëren, waarbij je oog hebt voor ieder kind, alsook voor de
klasgroep.
-Je beschikt over de nodige pedagogische vakbekwaamheid en kan het functioneren van de kinderen
opvolgen, remediëren of optimaliseren en correct communiceren naar ouders.
-Je durft je moeilijkheden en sterktes delen met je collega’s op het wekelijks overleg en de
teamvergadering om de 14 dagen. Je streeft daarbij naar professionalisering van het volledige team.
-Je vindt het belangrijk om jezelf steeds verder te ontwikkelen als begeleid(st)er en je bent bereid om
daarbij ondersteund te worden door je collega’s, de coördinator of door het volgen van bijscholingen.
-Je bent bereid ‘samen school’ te maken en daarbij extra energie te steken in het totale schoolgebeuren.

Herken jij je in dit profiel?
Aarzel dan niet om ons je motivatiebrief en cv te bezorgen. Dat kan tot en met 23 juni 2022 per mail:
sollicitatie@schommelbootje.be
Op maandag 27 juni worden de kandidaten opgebeld die we willen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
Dit gesprek zal plaatsvinden op vrijdag 1 juli 2022.
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