Middelbare Steinerschool Vlaanderen vzw
Vestiging Gent
Kasteellaan 54 - 9000 Gent
Tel 09 235 28 00

VACATURE
Onze school is op zoek naar een:

ZORGCOÖRDINATOR EN BELEIDSMEDEWERKER
voor een opdracht van 10 lestijden/week in totaal
vanaf 19 april 2022 tot en met 28 oktober 2022
met kans op verlenging tot en met 23 december 2022
De kandidaat beschikt over:
● een subsidieerbaar diploma
● ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt
TAKENPAKKET ZORGCOÖRDINATOR 3e GRAAD ASO (4 lestijden/week)
● Je maakt deel uit van het zorgteam
● Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van vier klassen (5e en 6e jaar aso).
● Je bent het aanspreekpunt voor leerkrachten, leerlingen, ouders, begeleiders en externe partners bij
zorgvragen rond kinderen
● Je houdt de administratie bij en werkt dossiers/projecten uit die zorggerelateerd zijn
TAKENPAKKET BELEIDSMEDEWERKER (6 lestijden/week)
● Je maakt deel uit van het beleidsteam van de school dat het beleid van de school uitwerkt en in de
praktijk brengt. Maandelijks is er beleidsvergadering op donderdagnamiddag.
● Ondersteuning van de directie bij de dagdagelijkse schoolorganisatie (vervangroosters opmaken,
communicatie met ouders, vacatures opstellen,...)
● Opvolging kwaliteitszorg (curriculumrealisatie, interne vakgroepwerking, opvolging doorlichting…)
● Evaluatie en verdere uitbouw tso-richting
● Organiseren van studie- en reflectiedagen
● Ondersteuning bij de voorbereidingen en planning van volgend schooljaar
● Mogelijkheid om het takenpakket af te stemmen op individuele talenten en ervaring
● Al dan niet ad hoc doornemen en voorbereiden van grotere beleidsdossiers
Wij verwelkomen graag iemand die met enthousiasme en motivatie voor de steinerpedagogie, de leerlingen en
de school deze opdracht wil opnemen. De school voorziet begeleiding, maar verwacht dat de kandidaat
zelfstandig de opdracht kan waarmaken.
Elke donderdag is er vergadering, deze maakt deel uit van de opdracht, alsook het uitvoeren van speelwachten,
vervangingen, etc. Samenwerking met collega’s is een inherente vereiste bij deze opdracht.
Sollicitaties (motivatie + cv) zo snel mogelijk te bezorgen aan:
directiems@steinerschoolgent.be
Tom Weyn, vestigingsdirecteur

