VACATURE VRS Yggdrasil, steinerschool De Wingerd
Klasleerkracht in L5
Het gaat om een deeltijds of voltijdse opdracht (in overleg), vanaf de krokusvakantie tot de
paasvakantie (4 weken), verlenging mogelijk.
Naar aanleiding van een afwezigheid van de klasleraar wegens familiale omstandigheden zoeken wij
een gemotiveerde leerkracht die zich met onze school wil verbinden. Opdracht en uren zijn te
bespreken in onderling overleg. Verlenging van de opdracht in schooljaar 22-23 behoort tot de
mogelijkheden.
Profiel
Je bezit het diploma van leerkracht basisonderwijs.
Je begeleidt de kinderen in hun cognitief, emotioneel en sociaal ontwikkelingsproces. Je hebt daarbij
oog voor de individuele ontwikkeling van elk kind.
Je bent bereid om je diepgaand met de kinderen te verbinden via observatie en reflectie en met hen
op pad te gaan.
Je kan je aanpassen aan de eigenheid van de school en komt afspraken na. Naast de klasgebonden
verwachtingen zijn er ook schoolgebonden verwachtingen.
Je bent erg gemotiveerd voor je klasgroep, maar je denkt ook mee op schoolniveau.
Je bent geduldig en stelt het belang van de kinderen steeds voorop.
Je kan goed communiceren met kinderen, ouders en je wil samenwerken met collega's,
zorgmedewerkers en co-teacher.
Ervaring met of opleiding in de Steinerpedagogie is een pluspunt. Je bent alleszins bereid je met deze
pedagogie te verbinden.

Aanbod
Aanvangsbegeleiding, co-teaching en een mentor worden voorzien.
Je wordt verloond volgens de loonschalen van de Vlaamse overheid.
Wekelijks overleg met het pedagogisch college op donderdag van 15.30 tot 17.30.
Plaats van tewerkstelling
De Wingerd is een basisschool met een hecht en ervaren team op een fantastische, groene locatie.
Er wordt bewust gekozen om de school kleinschalig te houden door van elk leerjaar één klas te
voorzien. Onze basisschool telt een 200-tal leerlingen. Er is een actieve oudergroep die zich met
grote betrokkenheid inzet voor de school.
Voor meer info: https://www.steinerschooldewingerd.be/

Zo snel mogelijk aanmelden met cv en motivatiebrief bij Leen Schillemans via
directie@steinerschooldewingerd.be. Indien uw kandidatuur wordt weerhouden, wordt u
uitgenodigd voor een gesprek.

