ZOEKT EEN LEERKRACHT KEUTERONDERWIJS
‘t Speelscholeke is een ervaringsgerichte school met ongeveer 150 kinderen: 50 in de kleuterschool
en 100 in de lagere school. In de kleuterschool werken we met 3 groepen kleuters: instappers (2,5
jaar), jongste kleuters (3 jaar) en leefgroep kleuters (4 tot 6 jaar).
De school werkt vanuit 6 stellingen over leren: leren is zelf doen, leren is zelfstandig zijn en samen
werken, leren is eigen antwoorden geven, leren is dicht bij je lichaam blijven en je goed in je vel
voelen, leren gaat over het leven en samenleven, leren is van andere kinderen leren. Meer info vind
je op https://speelscholeke.be/historiek-didactisch-profiel/

FUNCTIE
’t Speelscholeke zoekt een leerkracht kleuteronderwijs om de leefgroep kleuters (4 tot 6 jaar) te
begeleiden, samen met een collega. Het is een tijdelijk contract van 1 september 2022 tot en met 30
juni 2023. Je werkt 12 uur per week (12/24).

TAKEN
- Je begeleidt de leefgroep kleuters.
- Je doet gesprekken met ouders.
- Je neemt deel aan teamoverleg en klasvergaderingen.

COMPETENTIES
- Je wil de visie op leren van ’t Speelscholeke mee vorm geven.
- Je kan goed contact maken met de kleuters. Je kan, als het nodig is, kleuters begrenzen in hun spel.
- Je kan goed samenwerken met collega’s.
- Je werkt samen met collega’s in co-teaching.
- Je kan goed samenwerken met ouders.
- Je kan zelfstandig werken.
- Je hebt een bachelor kleuteronderwijs.

WAT BIEDT ’t SPEELSCHOLEKE?
- Een warme omgeving in een fijne school.
- Je krijgt ondersteuning van ervaren collega’s, in een open sfeer.
- Een halftijds contract van bepaalde duur, 12/24 uur.
- Loon volgens barema onderwijs kleuteronderwijzer, loonschaal 141.

HEB JE ZIN IN DEZE JOB?
Mail je motivatie en cv voor 17 juni naar bart.haest@speelscholeke.be
Op basis van je motivatie en cv word je eventueel uitgenodigd voor een gesprek in de week van 2024 juni.
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