Ziekenhuisschool Stad Gent

De Ziekenhuisschool Stad Gent is een school voor buitengewoon
onderwijs type 5. Gemiddeld 120 kinderen en jongeren krijgen er
dagelijks les (niveau basis en secundair). We zijn gespecialiseerd in
het werken op maat en hebben als ultieme doelen de achterstand
te beperken en de re-integratie in een schoolse context te
bevorderen. Om kwalitatief onderwijs op maat te garanderen,
werken we in de Ziekenhuisschool Stad Gent met enthousiaste
professionele bachelors en masters kleuter-, lager en secundair
onderwijs.

Om het lerarenkorps van de ziekenhuisschool, vestigingsplaats Karus en RKJ De Sleutel, secundair niveau te
versterken, zoeken wij een:

Orthopedagoog 14/20 voor de vestigingsplaatsen in Karus
en in het RKJ De Sleutel (m/v/x)
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
beschikt over een masterdiploma orthopedagogiek • ervaring heeft met leerlingen met een extra
zorgnood • onderlegd is in onderwijskundige thema’s • onderlegd is in (vnl. psychische)
problematieken van jongeren • kennis heeft van therapeutische en orthopedagogische kaders •
flexibel kan inspelen op veranderende zorgtrajecten • inzicht heeft in de structuren van het
secundair onderwijs • handelingsgericht werkt • ervaring heeft met coachen van en zorg voor
personeel • verantwoordelijk is • zelfstandig én in team kan werken • discreet en verbindend
werkt • eigen ervaring dynamisch beleidsondersteunend mee wil inzetten voor de
schoolorganisatie • de visie van de Ziekenhuisschool Stad Gent en het pedagogische project van
het SOG loyaal onderschrijft • bereid is te presteren in 26/36
JOUW FUNCTIE
Zie daarvoor het profiel in bijlage
ONS AANBOD
Aanstelling asap – 28/6/2019 • verloning en arbeidsvoorwaarden conform het ambt van leraar AV
op masterniveau • functie met autonomie • aangename werkomgeving

INTERESSE IN DEZE JOB?




Voor meer informatie, contacteer Line De Vriendt, orthopedagoog en brugfiguur voor de
vestigingsplaats Karus, (line.devriendt@onderwijs.gent.be) of Ingrid Van den Branden,
directeur secundaire afdeling, (ziekenhuisschool.SO.directeur@onderwijs.gent.be)
Kandidaten sturen hun sollicitatie met CV naar onderwijs.selectiesvo@stad.gent

