Scholengroep Arkorum vzw
Kattenstraat 33 - 8800 Roeselare
Secretariaat
051 62 12 10 – algemene.diensten@arkorum.be

VACATURE PEDAGOGISCH COORDINATOR (max. 65%)
De Scholengroep Arkorum vzw beheert de 18 katholieke basisscholen in de regio Roeselare-Ardooie.
Wij zoeken
 voor indiensttreding vanaf 1 oktober 2021,
 m/v met de opleiding bachelor of master en het bewijs van pedagogische bekwaamheid,
 in de functie van pedagogisch coördinator van de scholengroep.
Profiel
 Je beschikt over de competenties om personen en teams te begeleiden en te inspireren.
 Je bent vertrouwd met het ZILL-leerplan van het katholiek onderwijs.
 Je bent loyaal tegenover het christelijk geïnspireerd karakter van onze scholen.
 Je hebt een positief-kritische visie op toekomstgericht onderwijs in onze diverse samenleving.
 Je hebt inzicht in de concrete en reële schoolwerking van elke dag.
 Je bent bereid geregeld nascholing en/of opleidingen te volgen en ambieert een sterke kwaliteit in je werk.
 Je werkt nauwgezet en resultaatgericht overeenkomstig de afspraken die op beleidsniveau worden gemaakt.
 Je werkt planmatig en gestructureerd en je kan zowel in team als zelfstandig vlot functioneren.
 Je bent flexibel en je bent bereid je arbeidstijd in overleg te organiseren en aan te passen.
 Je bent sociaal vaardig, communicatief en staat open voor feedback.
 Je werkt teamgericht, bent discreet en collegiaal.
Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor verschillende beleidsondersteunende taken in het pedagogisch-didactisch domein.
 Je coördineert de werking van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en neemt initiatieven om de
leerkrachten binnen deze werking te begeleiden en aan te sturen. Je bent de contactpersoon voor de externe
organisaties betreffende diversiteit, anderstaligen en gelijke onderwijskansen.
 Je bevordert de schoolbrede inclusieve aanpak van de zorg in functie van de onderwijsbehoeften van het kind. Je
coördineert en optimaliseert de zorgwerking in samenspraak met de zorgcoördinatoren.
 Je coacht en begeleidt de beginnende leerkrachten van onze scholengroep in overleg met de
mentoren/aanvangsbegeleiders in de scholen.
 Je volgt de onderwijsvernieuwingen op en je introduceert vernieuwingen via een trajectbegeleiding van
schoolteams en na afspraak met het College van directeurs .
 Je stimuleert de pedagogische professionalisering van personeelsleden en coördineert enkele netwerken en
pedagogische werkgroepen.
 Je rapporteert geregeld aan de coördinerende directeur en het College van directeurs.
In samenspraak met het College van directeurs worden de prioriteiten binnen dit takenpakket bepaald.
Aanbod
 We bieden je een gevarieerd takenpakket met verantwoordelijkheid en ondersteuning.
 De bezoldiging gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorwaarden van het Departement Vorming en Onderwijs.
 De betrekking (max. 65%) kan vanaf 1 oktober 2021 in een tijdelijke aanstelling tot het einde van het schooljaar
2021-2022. Na positieve evaluatie kan het contract verlengd worden.
Interesse voor deze functie?
Je stelt je schriftelijk (via postzending of e-mail) kandidaat uiterlijk op maandag 20 september 2021. Je sollicitatiebrief
is vergezeld van de gemotiveerde kandidaatstelling en curriculum vitae (inclusief foto).
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