Halftijdse coördinator voor uitbouw nieuwe school

Wie zijn wij?
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke
persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000
scholen en instellingen maken dit mogelijk voor 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke
persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze
32.000 medewerkers zich dagelijks engageren. Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige,
verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Voor de versterking van het team van Scholengroep Brugge-Oostkust (SGR25) zoeken wij een gedreven

Halftijdse coördinator voor uitbouw nieuwe school
Het gaat om een tijdelijke aanstelling (leraar).

Wat is het doel van de functie?
Voor de uitbouw van een nieuwe school - voorlopig zonder naam, maar met een duidelijke visie - zoeken we een halftijdse
coördinator voor het schooljaar 2016-2017 met doorgroeimogelijkheden in een leidinggevende functie binnen de nieuwe school.
Verder zal de coördinator de wachtlijsten in het freinetbasisonderwijs helpen oplossen.

Op 01 september 2017 opent de school haar deuren in Brugge. Vanaf dan verwachten we dat de halftijdse coördinator aanvullend
ook een lesopdracht opneemt.

Wat verwachten wij?
Kennis
Profiel van de functie in bijlage.
Kandidaten moeten minstens 5 jaar relevante ervaring verworven hebben, aan te tonen door middel van het CV.
Download 'kennis'

Studievereisten
• Professionele bachelor

Ten minste bachelor + bewijs pedagogische bekwaamheid

Wat bieden wij?
Visie over de nieuwe school in bijlage.

Verloning volgens diploma (weddenschaal 301 of 501).
Download 'ons aanbod'

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
CV met motivatiebrief en een A4 waarop u een aanzet geeft hoe u de visie in de praktijk wil vertalen en aangeeft hoe u uw team
daarin zou aansturen en motiveren uiterlijk tegen 23/05/2016 doormailen naar wim.van.kerckvoorde@scholengroep25.be.

De interviews vinden plaats op zaterdag 28/05/2016 tussen 08u.00 en 12u.00. Kandidaten ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Contactgegevens
Scholengroep Brugge-Oostkust (SGR25)

Directeur: Wim Van Kerckvoorde
Rijselstraat 3 B
8200 SINT-MICHIELS

Voor meer informatie over de selectieprocedure:

Naam

Telefoon

E-mail

Wim Van Kerckvoorde

050/63.17.67

wim.van.kerckvoorde@scholen
groep25.be

m/v voor de klas - leerkrachten aan het woord

Bijzonderheden

Zoek meer GO!-jobs
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