Ekeren, 20 juni 2022
Vacature: deeltijds zorgcoördinator
Basisschool De Step zoekt voor de twee vestigingen van haar ervaringsgerichte school,
De Waterval en de Witte Merel in Ekeren, 2 deeltijdse zorgcoördinatoren ( m/v ) om het
zorgteam te versterken.

Beste enthousiaste begeleider,
De Waterval en de Witte Merel zijn kleinschalige ervaringsgerichte scholen in Ekeren.
Op onze beide vestigingsplaatsen werken we in graadsklassen.
Op de Waterval werken we met 10 groepen van 16 leerlingen.
Op de Witte Merel werken we met 5 groepen van 18 leerlingen.
Het is een vrije, niet confessionele gesubsidieerde basisschool. We werken onafhankelijk
van het stedelijk, provinciaal, katholiek of gemeenschapsonderwijs.
De Step is lid van Fopem (onderwijskoepel) en de SOM (scholengemeenschap van
Onafhankelijke Methodescholen)

Onze missie:
Bouwend aan een solidaire samenleving, creëren we een lerende
leefomgeving. Gezinnen, leerkrachten en buurt maken er samen brede
school. Met échte ervaringen ontplooien we onze talenten. We kleuren zelf in,
soms binnen, soms buiten de lijntjes. Iedereen is welkom, wordt gezien en
doet mee. We zijn groot in kleinschaligheid en nemen duurzaamheid als
uitdaging. Hiervoor engageren we ons, dichtbij onszelf, samen met anderen.

Wij zoeken
Een enthousiaste en geëngageerde persoon met een passie voor onderwijs.
Je werkt met en voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
De opdracht start op 1 september en loopt tot het einde van het schooljaar.
Vanuit het pedagogisch project van de school is de zorgcoördinator medeverantwoordelijk
voor het bewaken van de schooleigen visie op gelijke kansen en zorgbreed werken.
De zorgcoördinator ondersteunt het team van begeleiders. Samen met de leerkrachten
spoort hij/zij de leerproblemen op om samen trajecten uit te stippelen om leerlingen te
begeleiden.
De zorgcoördinator is de schakel naar het CLB en het ondersteuningsnetwerk.
Het is aangewezen dat de zorgcoördinator over een aantal jaren klas-ervaring en/of
relevante pedagogische ervaring beschikt.
De zorgcoördinator is intrinsiek geïnteresseerd in alle klassen van het basisonderwijs.
Hij/zij kan de verbinding binnen het team stimuleren door een open communicatie en visie te
hanteren

Functiebeschrijving
Beleid op leerlingenbegeleiding
●
●
●
●
●

Je coördineert zorg- en gelijke onderwijskanseninitiatieven, inclusief de ondersteuning
van kinderen met bijzondere noden vanuit de ondersteuningsnetwerken.
Je betrekt kinderen, ouders, begeleiders en overige partners als gelijkwaardigen binnen
het beleid op leerlingenbegeleiding.
Je bewaakt de opvolging van de fasen in het zorgcontinuüm van brede basiszorg, over
verhoogde zorg en uitbreiding van de zorg tot het opstellen van individueel aangepaste
curricula.
Je stemt het beleid op leerlingenbegeleiding van de school af op het beleid van de
scholengemeenschap.
Je stelt samen met de coördinator jaarlijks de samenwerkingsovereenkomst met het CLB
op.

Onderwijsloopbaan van de leerlingen
●
●
●

Je monitort en stimuleert de deelname van kleuters aan het kleuteronderwijs.
Je faciliteert volgens de gemaakte schoolafspraken een vlotte doorstroom van informatie
over de kinderen tussen de verschillende klassen en leefgroepen.
Je hebt eigenaarschap over het kindvolgsysteem/leerlingvolgsysteem van de school en
motiveert begeleiders om de schoolafspraken hierover na te leven - (We werken met
Questi en gebruiken de DIA-toetsen voor de kinderen van de lagere school)

Leren en studeren
●
●
●

Je begeleidt kinderen in de klas. In het bijzonder de kinderen die bedreigd zijn in hun
leren door bv. hun achtergrond, leefsituatie, leerstoornis, sociaal-emotionele problemen…
Je ondersteunt het handelen van onderwijzend personeel bij het toepassen van een
brede basiszorg voor alle kinderen.
Je helpt begeleiders bij het remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren van
leerstof in het kader van een verhoogde zorg

Sociale en emotionele ontwikkeling
●
●

Je bent beschikbaar voor leerlingen die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek.
Je signaleert in overleg met de begeleiders zorgvragen op vlak van welzijn aan het CLB.

De professionalisering
●
●
●
●
●
●

Je bent vertrouwd met de visie op onderwijzen en leren van FOPEM.
Je wisselt kennis en ervaringen uit met collega’s binnen de school en de
scholengemeenschap.
Je bent je bewust van je eigen professionaliseringsnoden en bespreekt dit met je
coördinator en teamleden.
Je leest de nieuwsbrieven van FOPEM en raadpleegt op regelmatige basis de
elektronische werkomgeving van de zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap.
Je volgt cursussen/pedagogische studiedagen en koppelt erover terug naar collega’s.
Je stuurt je eigen werking bij op basis van o.a. zelfreflectie, overleg, feedback,
bijscholingen, pedagogische studiedagen en functioneringsgesprekken.

Het overleg en de samenwerking met directie, collega’s, CLB en ouders
Begeleiders & coördinator
● Je bent tijdens je schoolopdracht bereikbaar en aanspreekbaar voor alle collega’s.
● Je toont engagement om samen te werken.
● Je geeft feedback aan collega’s.
● Je bent bereid om je eigen functioneren te bespreken.
● Je neemt deel aan vastgelegde overlegmomenten.
● Je houdt samen met de collega’s toezicht tijdens de normale aanwezigheid van de
kinderen.
● Je zorgt samen met de collega’s voor opgeruimde en veilige werkruimtes.
Ouders
● Je bent bereikbaar en aanspreekbaar voor ouders volgens de gemaakte
schoolafspraken.
● Je stelt procedures en richtlijnen op voor een vlot verloop van kindbesprekingen met
ouders, begeleiders, CLB en overige partners volgens de gemaakte schoolafspraken.
CLB
● Je organiseert het overleg met het CLB en de begeleiders.
Ruimer netwerk
● Je bent bereid om deel te nemen aan overleg met externe begeleiders van kinderen.
● Je coördineert de contacten met externe hulpverleners en instanties.
● Je bouwt een netwerk uit van personen en diensten waarmee de school kan
samenwerken in functie van het zorg- en gelijkekansenbeleid

Competenties
Vaktechnisch
• Je hebt minimaal een professionele bachelor met een bewijs van pedagogische
bekwaamheid.
• Je hebt relevante ervaring, bij voorkeur in het ervaringsgericht werken.
• Je hebt voldoende inzicht in diversiteitsdenken en wil/kan hiernaar handelen.
• Je hebt kennis omtrent diverse zorgvragen.
Persoonsgebonden
• Je bent luisterbereid met een hart voor kinderen
• Je kan je openstellen voor anderen.
• Je durft samen zoeken
• Je kan een ondersteunende, coachende rol opnemen
• Je communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling.
• Je zorgt voor efficiënte informatiedoorstroming.
• Je kan functioneel en doelgericht werken.
• Je wil met een open geest ons ervaringsgericht project verder uitbouwen,
• Je hebt een dynamische, creatieve en kritische grondhouding.
• Je kan goed samenwerken.
• Je kan je flexibel opstellen.
• Je bent bereid je bij te scholen.

Aanbod
•
•
•
•
•

een deeltijdse opdracht als zorgcoördinator in 36ste binnen het zorgteam
een contract van een schooljaar met ingang van 1 september 2022, er zijn mogelijkheden
voor de toekomst.
verloning volgens de gangbare barema's
een warm schoolklimaat met grote betrokkenheid van het personeel, ouders en kinderen
regelmatige bijscholing

Procedure
Voel je je geroepen om het ervaringsgerichte project en specifiek het zorgbeleid van onze
school mee in handen te nemen?
Richt dan je motivatiebrief aan co@vzwdestep.be tegen uiterlijk vrijdag 1 juli 2022.
Je wordt uitgenodigd voor een gesprek in de week van 4 juli.

