
 
 

Zorgcoördinator 
 
Wij zijn een Steinerschool in hartje Borgerhout voor, van en door de buurt.  
Voor een vervangopdracht zijn wij op zoek naar een zorgcoördinator.   
 
Meer info: 

- www.dekleinewereldburger.be 
- https://www.facebook.com/SteinerschoolDeKleineWereldburger/  

 
Profiel  

- Affiniteit hebben met de Steinerpedagogie of bereid zijn zich open te stellen en te 
professionaliseren hierin. 

- Je kan goed in team werken en bouwt mee verder aan onze dynamische Steinerschool.  
- Het Steineronderwijs is je niet onbekend of je toont interesse en openheid voor deze 

pedagogie.  
- Op schoolniveau 

o Je organiseert MDO’s en klasbesprekingen. 
o Je onderhoudt een goed contact en samenwerking met het CLB-anker.  
o Je onderhoudt een goed contact met de ouders en onze externe partners (district 

Borgerhout, armoedeverenigingen, vrijetijdsorganisaties, 
middenveldorganisaties).  

o Inzicht hebben in de zorgwerking en zorgnoden van de kinderen, klas en school.  
o Je organiseert mee het zorgbeleid, de zorguitvoering en volgt de afspraken op.  
o Je rapporteert aan je leidinggevende de ontwikkelingen en (nieuwe) initiatieven 

in de zorg.  
o Je neemt initiatief voor een regelmatige kritische evaluatie van de zorgwerking. 

Dit doe je samen met het team.  
o Je neemt initiatief in het zoeken naar nieuwe werkvormen, nieuwe inzichten en 

didactisch materiaal. Je stemt af met het team en directie en komt samen tot een 
besluit.  

- Op niveau van leerkrachten 
o leerkrachten coachen, empoweren en ondersteunen bij het stellen van gerichte 

hulpvragen.  
o Hulp en advies geven aan leerkrachten die met hulpvragen zitten. Of ze toeleiden 

naar de juiste instanties/personen. 
- Op niveau van het kind en de ouders 

o Je werkt preventief en biedt daar waar nodig crisishulp aan.  
o Je biedt hulp bij gedragsproblemen.  
o Je hebt een grote interesse voor de ontwikkeling van het kind.  
o Je bent samen met de klasleerkracht het aanspreekpunt voor de ouders.  
o Ouders zie je als volwaardige partners in het creëren van leerkansen voor onze 

leerlingen en open communicatie staat bij jou hoog aangeschreven.  
   

http://www.dekleinewereldburger.be/
https://www.facebook.com/SteinerschoolDeKleineWereldburger/


Aanbod 
- Je werkt in een klein schooltje waar iedereen elkaar kent. Je komt terecht in een hecht team 
dat een groot hart draagt voor de school.  

- Ruimte om je te professionaliseren.  

- Terugbetaling woon-werkverkeer.  
- Aangename werksfeer en collega’s.  
- onmiddellijke start ad interim.  
 

Vereiste studies  
Master of professionele bachelor 

- Logopedie 
- Orthopedagogie  
- (toegepaste) psychologie 
- Kleuter- of lager onderwijs 
- Of gelijkwaardig door diploma of ervaring 

 

Plaats tewerkstelling  
Steinerschool DE KLEINE WERELDBURGER  
Generaal De Wetstraat 16  
2140 BORGERHOUT 

 

Waar en hoe solliciteren?  
Motivatiebrief en cv mailen naar  
samira.azeroual@dekleinewereldburger.be  
Contact:  
Mevr. Samira Azeroual  
Directeur De Kleine Wereldburger  
03/297.91.28 

Er wordt eerst een selectie gemaakt op basis van je cv. Daarna word je uitgenodigd voor een 

verkennend gesprek. Indien er een match is, word je uitgenodigd voor een tweede verdiepend 

gesprek.  


