OKAN-leerkracht (voltijds)
Mechelen voorziet ruimschoots opvang voor Oekraïense gezinnen. Daarom
verwachten we heel wat extra anderstalige leerlingen en zijn we samen op zoek
naar leerkrachten voor toekomstige OKAN-klassen. We durven stellen dat onze
scholen een magneet zijn voor lerarentalent en misschien wel op zoek zijn naar jou.

Functieomschrijving
De Mechelse scholen (Provinciaal Onderwijs Antwerpen, VORM en GO!) zijn
specifiek op zoek naar leerkrachten Nederlands voor nieuwkomers. Je geeft
(voltijds) les aan anderstalige nieuwkomers.

Profiel
Je bent gemotiveerd, flexibel en je werkt graag samen met je collega's. Je hebt een
hart voor nieuwkomers en je maakt graag eigen cursusmateriaal. Je houdt van
uitdagingen. Een uitstekende kennis van de Nederlands taal is een must. Je staat
open voor diversiteit en verschillende culturen.

Jobgerelateerde competenties











Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke
taken
Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis
evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten,... voorbereiden en coördineren
Culturele, educatieve, sportieve activiteiten bij kinderen of adolescenten
leiden
Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders
informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...
Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en voorstellen (pedagogisch
materiaal, educatieve software, ...)
Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en
gedragsregels controleren

Persoonsgebonden competenties


Samenwerken

https://www.sgr5.be

https://www.ptsmechelen.be

www.vormscholen.be







Diversiteit
Communiceren
Flexibiliteit
Creativiteit
Verantwoordelijkheid

Vereiste studies



Professionele bachelor of master: Studiegebied Onderwijs
gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring


Geen ervaring

Talenkennis



Nederlands (zeer goed)
Engels (goed)

Contract





Voltijdse job (niet via uitzendkantoren)
Contract van bepaalde duur - van 21 april 2022 tot 30 juni 2022 met
mogelijke verlenging naar volgend schooljaar toe.
Voltijds
Dagwerk

Aanbod
Je werkt in een dynamische omgeving.
Sterke collegialiteit en samenwerking (bv. co-teaching)
Verloning volgens de barema’s van het departement onderwijs.

Plaats tewerkstelling



PTS Mechelen - Antwerpsesteenweg 145 – 2800 MECHELEN
Afhankelijk van de leerlingentoestroom in één van de Mechelse scholen

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: info.ptsmechelen@provincieantwerpen.be
Contact: Kim Vervenne 015 28 53 20
Stuur je cv en motivatiebrief naar Kim Vervenne, directeur PTS Mechelen
Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

https://www.sgr5.be

https://www.ptsmechelen.be

www.vormscholen.be

