Zoek een job

Orthopedagoog OV4
BUSO SINT-GREGORIUS in GENTBRUGGE
 Online sinds 23 dec. 2020 - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Functieomschrijving
Als schoolorthopedagoog OV4 ben je verantwoordelijk voor de werking van Opleidingsvorm 4 binnen BUSO Sint-Gregorius. Vanuit een geloof dat je kan bijdragen aan een missie van
kansen geven, sta je - gesteund door directie - in voor het team, de schoolse trajecten van de leerlingen, de kwaliteit van het onderwijs, de visie op de werking en de vertaling er van
in de praktijk, de contacten met ouders en het MFC, het verder uitbouwen van deze afdeling, het borgen wat goed loopt.
Je bent het gezicht van deze opleidingsvorm. Binnen je team ben je de verbindende kracht. Je coacht, motiveert, inspireert en steunt jouw team. Je geeft het IHP van de leerlingen mee
vorm, je bent de voorzitter van hun (evaluerende-delibererende-extra) klassenraden. Voor de ouders ben je de contactpersoon, de brug tussen hen en de leerkrachten. Samen met
leerlingbegeleiding en het team denk je na over wat leerlingen die het moeilijk hebben nodig hebben. Je gaat de uitdaging aan om - samen met het team -binnen de vereisten van de
eindtermen van het gewone onderwijs (BSO, TSO, ASO) naar aanpassingen op zoek te gaan die tegemoet komen aan de problematieken van de leerlingen.
Je geeft het beleid van OV4 stapsgewijs en doelgericht vorm (hervorming secundair onderwijs, vakwerkgroepen, evaluatiebeleid...), samen met de coördinatoren en de directie. Je werkt
loyaal samen met de directie, het leerkrachten team, leerlingbegeleiding, ouders, collega ortho's, MFC, CLB,...

Proﬁel
Ervaring met de doelgroep is een pluspunt.

Jobgerelateerde competenties
/

De toepassing van pedagogische en educatieve oriëntering superviseren
Leerlingen of studenten in hun oriëntatiekeuze adviseren
Samen met lesgevers de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen
De loopbaan van het personeel opvolgen (beoordeling, overplaatsing, promotie, ...)
Behoeften aan competentieontwikkeling en een opleidingsplan bepalen
Lesgevers, personeel, leerlingen of studenten, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van de onderwijsinstelling
Het aangeboden onderwijs controleren
De pedagogische activiteiten van het onderwijzend, opvoedings- en oriëntatiepersoneel evalueren
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
De toepassing van de omgangsregels, de veiligheids- en hygiëneregels binnen de onderwijsinstelling controleren
Sensibiliseringsacties opzetten en sancties nemen
De kwaliteit van het onderwijs bewaken
De nood aan personeel identiﬁceren en personeel aanwerven (opvoeders, interim lesgevers, ...)
De activiteiten van het pedagogische team en het personeel organiseren en coördineren
Opleidingsacties bij medewerkers leiden
Het onthaal en de opvang van leerlingen of studenten in de onderwijsinstelling organiseren (korte pauzes, studies, eetgelegenheid, internaat, ...)

Persoonsgebonden competenties
Zelfstandig werken
Creatief denken (Inventiviteit)
Omgaan met stress
Resultaatgerichtheid
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Samenwerken als hecht team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (ﬂexibiliteit)
Regels en afspraken nakomen
/

Contactvaardig zijn
Plannen (= ordenen)

Aanbod
Opdrachtgrootte is 100 procent (32 uur per week). Het betreft een vacante functie.
Je komt terecht in een dynamische secundaire school, een school met veel ervaring en expertise. Je leidt een enthousiast, degelijk team van leerkrachten. Er wacht je een boeiende
groep van pubers met autisme en betrokken ouders.

Plaats tewerkstelling
BUSO SINT-GREGORIUS
Jules Destreelaan 67 9050 GENTBRUGGE
Toon op kaart 

Vereiste studies
Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

Werkervaring
Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis
Nederlands (goed)

Contract
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
Contract van bepaalde duur - van 01 februari 2021 tot 30 juni 2021

/

Voltijds
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: saskia.de.clercq@sintgregorius.be
Contact: Mevr. Saskia de Clercq
Sollicitatiebrieven dienen ons te bereiken voor 11 januari 2021.
Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 10 januari 2021

VDAB-vacaturenummer: 61819120
Online sinds: 2020-12-23
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

/

