
Serafijn organiseert ervaringsgericht projectonderwijs in Ronse.
Nieuwsgierigheid, interesse en plezier zijn belangrijke drijfveren om gemotiveerd aan de slag

te gaan met leerinhouden en hierdoor tot leren te komen.

Functieomschrijving
- Voor de periode 05/12/2022 tem 08/01/2023  bieden wij 19/24 in het basisonderwijs.
- Je wordt begeleider van leefgroep leefgroep 5 (L5 en L6) met een duocollega.
- In de voormiddag vestig je de aandacht op vakken als wiskunde, Frans en

Nederlands. In de namiddag verwerk je de leerdoelen van WO in projectvorm.
- Je steunt op de leerplannen van OVSG en FOPEM.
- Je bent actief lid in ons wekelijks teamoverleg.
- Je neemt een aantal toezichten op binnen je schoolopdracht.

Profiel

We zoeken een enthousiaste collega, een teamspeler die vlot overweg kan met kinderen.
Je bent empathisch, stimulerend en flexibel. Je beschikt over de nodige pedagogische
vakbekwaamheid en kan het functioneren van de kinderen opvolgen, remediëren of
optimaliseren en correct communiceren naar ouders.
Ouderparticipatie is binnen de school ook van groot belang, zo wordt van jou verwacht dat je
hiervoor openstaat en dit aanmoedigt.
Je vindt het belangrijk om jezelf steeds verder te ontwikkelen als begeleid(st)er en je bent
bereid om daarbij ondersteund te worden door je collega’s, de coördinator en door het
volgen van bijscholingen.
Je houdt van open communicatie naar de kinderen, teamleden en ouders en denkt kritisch
mee over de verdere ontwikkeling van onze school. Je wil expert worden in ervaringsgericht
projectonderwijs.

Vereiste studies

Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs

Aanbod

- We bieden een boeiende job boordevol uitdagingen.
- Je werkt in een collegiale sfeer met ruimte tot zelfontplooiing en nascholing.
- We bieden ondersteuning via aanvangsbegeleiding door een collega.
- Er is een kans tot verdere tewerkstelling.



- We proberen een mooi uurrooster samen te stellen met het oog op een goede
work-life balance.

Plaats van tewerkstelling
tot december 2022 : Eisdale 1- 9600 Ronse
vanaf januari 2023 : De Mérodestraat 26 - 9600 Ronse

Hoe solliciteren?

Je stuurt een motivatiebrief en C.V. tegen uiterlijk 17/12/2022 naar
raadvanbestuur@serafijnronse.be

mailto:raadvanbestuur@serafijnronse.be

