
Wie zijn wij?

Onze scholengemeenschap,
Stedelijk Onderwijs Vilvoorde, bestaat uit 6
basisscholen en 1 school voor buitengewoon lager
onderwijs.

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste onderwijzers,

kleuteronderwijzers, onderwijzer ASV en
zorgleerkrachten, voor de scholengemeenschap Stedelijk Onderwijs

Vilvoorde.

Wie ben jij?

★ Multiculturaliteit schrikt je niet af. Onze Vilvoordse kinderen hebben
verschillende achtergronden. Je ziet dit als een uitdaging, niet als een
drempel.

★ Je bent een doener en een denker: plannen, observeren, handelen, … alles
in functie van de ontwikkeling van kinderen.

★ Lesgeven is meer dan voor de klas staan. Opvoeden is verbinding aangaan,
eerbied hebben, solidair zijn, vriendschappen aangaan, verdraagzaam en
behulpzaam zijn.

★ De totale ontwikkeling van een kind staat centraal. Kinderen leren met hun
hoofd (denken), hun hart (voelen) en hun handen (doen). Je hebt een
positieve kijk hierop en kan hiernaar handelen.

★ Je bent een teamplayer. Je komt in een sociale groep terecht waar elk zijn
steentje kan bijdragen. Inzet wordt geapprecieerd.



★ Zorg voor kinderen is meer dan differentiëren. Observeren,
handelingsgericht werken, noden van kinderen zien en erop inzetten. Je
wordt ondersteund door een zorgdragend team en kan hierin meedenken.

Onze troeven?

Je kan aangesteld worden in een open betrekking of in onze interne

vervangingspool. Daarin beloven we je werk voor een heel schooljaar

waarbij je langdurige vervangingen opneemt binnen de verschillende scholen
van de scholengemeenschap. Zo bouw je een arsenaal van ervaringen op, kan je
proeven van verschillende scholen en maak je de sprong naar een vaste job voor
het jaar erna.

Je wordt gedurende de eerste twee schooljaren ondersteund door een interne

lerarencoach. Hij onthaalt je, begeleidt je, staat klaar met raad en

fungeert als een kritische vriend. Je kan bij hem terecht voor didactische vragen,
maar ook om samen na te denken over lesonderwerpen, meningsverschillen met
collega’s bespreekbaar maken, raad bij je administratie, …

Mooi meegenomen:
1. Je hebt recht op een fietspremie en/of terugbetaling van het openbaar

vervoer om op je school te geraken.
2. De personeelskaart van Vilvoorde houdt in dat je 24 gratis zwembeurten

krijgt in het Stedelijk zwembad, gratis lidmaatschap in de bibliotheek,
korting bij aankoop van losse tickets van CC Het Bolwerk en gratis naar de
film bij aankoop van een abonnement bij CC Het Bolwerk. Joepie!

Welke papieren verzamel je voor ons?

● Je kan je diploma (kleuter)onderwijzer voorleggen, eventueel aangevuld
met een diploma banaba voor in het buitengewoon onderwijs.

● Ook PBA- en masterdiploma’s orthopedagoog, logopedist, ergotherapeut,…
zijn geschikte profielen die we graag zien komen.

● Je kan genieten van burgerlijke en politieke rechten. Je bent onderdaan
van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese
Vrijhandelsassociatie. Hiervoor leg je een uittreksel uit het strafregister
model 596.2 SV voor.

● Je bent medisch geschikt om in het onderwijs te werken. Je huisarts zal
hiervoor een attest uitschrijven.

● Je voldoet aan de taalwetgeving.



Hoe kan je je kandidaat stellen?
Stuur je motivatiebrief, CV en kopie van je diploma naar
sollicitaties.onderwijs@sovilvoorde.be voor 14 mei 2021. Als je wordt geselecteerd,
zal je worden uitgenodigd op de sollicitatiedag van woensdag 26 mei.

Hoe verloopt de selectie?
We houden videocall sollicitatiegesprekken via Zoom. Je zal twee gespreksronden
doorlopen, telkens bij 2 andere directeurs van de scholen. Er zal je gevraagd
worden om een aantal vragen voor te bereiden. Geef in je brief al aan of je in de
voormiddag of de namiddag wenst te solliciteren. Het exacte uur zal je
meegedeeld worden als je wordt uitgenodigd voor het gesprek.

Meer informatie of bijkomende inlichtingen kan je opvragen bij dienst onderwijs
(tel: 02 255 79 82) of bij de lerarencoach Geert Neefs (0486/17 66 77) of bij de
beleidsmedewerker Johan Janssens (0497/37 66 36).
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