 Bewaar

Orthopedagoog
BUSO SINT-GREGORIUS in GENTBRUGGE
 Online sinds 19 okt. 2021 - gewijzigd sinds 21 okt. 2021 - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Functieomschrijving
Voor een vervanging zijn we zoek naar een halftijdse schoolorthopedagoog in Opleidingsvorm 3, voor de doelgroepen
type 3, type 4, type 7.
Je staat in voor het team, de schoolse trajecten van de leerlingen, de goede contacten met ouders en MFC. Je staat
garant voor de kwaliteit van de Opleidingsvorm, de visie op de werking, de vertaling er van in de praktijk.
Onze school staat open voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (type 3), (neuro-)motorische handicap
(type 4), auditieve handicap (type 7) en autismespectrumstroonissen (type 9).
Meer info over onze school vind je op www.sintgregorius.be/buso

Profiel
Ervaring met de doelgroep is een pluspunt.

Jobgerelateerde competenties
Het aangeboden onderwijs controleren
De pedagogische activiteiten van het onderwijzend, opvoedings- en oriëntatiepersoneel evalueren
De toepassing van de omgangsregels, de veiligheids- en hygiëneregels binnen de onderwijsinstelling controleren
Sensibiliseringsacties opzetten en sancties nemen
De kwaliteit van het onderwijs bewaken
Samen met lesgevers de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling
voorbereiden en opvolgen
Lesgevers, personeel, leerlingen of studenten, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren
van de onderwijsinstelling
Opleidingsacties bij medewerkers leiden
De activiteiten van het pedagogische team en het personeel organiseren en coördineren

Persoonsgebonden competenties
Contactvaardig zijn
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Zelfstandig werken
Regels en afspraken nakomen
Omgaan met stress
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Resultaatgerichtheid
Leervermogen hebben
Samenwerken als hecht team
Plannen (= ordenen)

Aanbod
Halftijdse job (16/32 uur per week) in het onderwijs.

Plaats tewerkstelling
BUSO ST GREGORIUS
J. 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 08 november 2021 tot 31 december 2021
Deeltijds - 16 uren per week, te presteren in 4 dagen
08 november 2021
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: saskia.de.clercq@sintgregorius.be (mailto:saskia.de.clercq@sintgregorius.be)
Contact: Mevr. Saskia de Clercq
Solliciteren met CV
Sollicitaties tot en met 28 oktober 2021
Vermeld de referentie: 1OOT347

VDAB-vacaturenummer: 63282704
Online sinds: 2021-10-19
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. ()

