
 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE GESCHIEDENIS – NEDERLANDS – FRANS 

 

Middelbare Steinerschool de Es is op zoek naar een leerkracht ad interim voor de vakken 

geschiedenis, Frans en Nederlands. 

 

Het gaat over een opdracht van 19u per week (breuk 22) 

 

De interim start einde januari (juiste datum is nog niet gekend) en zal vermoedelijk voor 2 

maanden zijn (afhankelijk van het herstel kan het ook langer duren. 

 

Het gaat over een ochtendperiode Frans die loopt tot 5 februari, gevolgd door een 

ochtendperiode geschiedenis die loopt tot 5 maart en vervolgens een ochtendperiode 

Nederlands. 

 

Een ochtendperiode wil zeggen dat je elke dag les geeft van 8u40 tot 10u30 van maandag tot 

vrijdag gedurende 3 weken. Na 3 weken is een ochtendperiode afgelopen en wordt een 

nieuwe periode opgestart. Een ochtendperiode staat gelijk aan 11u per week. 

 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal vakuren op wekelijkse basis 

Elke dinsdag van 13u20 tot 14u10: Differentiatie vreemde talen 

Elke dinsdag van 14u10 tot 15u00: Nederlands 

Elke dinsdag van 15u tot 15u50: Differentiatie vreemde talen 

Elke woensdag van 10u50 tot 11u40: Frans 

Elke woensdag van 11u40 tot 12u30: Frans 

Elke donderdag van 10u50 tot 11u40: Frans 

Elke donderdag van 11u40 tot 12u30: Nederlands 

Elke donderdag van 13u20 tot 14u10: Frans 

 

 

Van de leerkracht verwachten we:  

-       Een grondige kennis van het betreffende vak  

-       dat zij/hij ervaring in de steinerpedagogie bezit of bereid is zich erin te   

         verdiepen  

-       in het bezit is van een subsidieerbaar diploma  

  

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met het secretariaat van de school op tel. nr. 

03/281.19.65 en vragen naar Linda Mees  

  

Brieven met CV opsturen tav  

Personeelsgroep  

Diksmuidelaan 227 te 2600 Berchem  

Tel. 03/281.19.65  

e-mail personeelsgroep@de-es.be  
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