GEZOCHT: enthousiaste vakleraren voor onze tieners
van 10 tot 14 jaar.
Waarschuwing: scroll niet zomaar verder naar de volgende vacature. Want deze
vacature zocht je al een tijdje.
Wij zoeken namelijk naar mensen die het verschil willen maken in onderwijs, die
geloven in de kracht van kleinschaligheid en leeftijdsgebonden werken. “Wij”, dat
zijn de mensen van de Tienerschool (Campus Kompas) in Anderlecht.
De school groeit. We zoeken nieuwe leraren voor de Tienerschool. Lees verder.
Wie weet zoeken wij jou en jij ons.
De Tienerschool is een Brusselse school op maat van 10- tot 14-jarigen. Ze brengt
de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair
onderwijs samen. Het beste van twee werelden dus. Regelmatig krijgen de
jongste leerlingen les van vakexperten uit het secundair. In het secundair trekken
we de veelzijdige didactiek van het basisonderwijs naadloos door. Geen breuk
tussen lager en secundair, maar een vlotte overgang binnen een warm
schoolklimaat.
Voor het schooljaar 2021-2022, startdatum 1 september 2021 zijn we nog op zoek
naar leraren (bachelor lager onderwijs / bachelor secundair onderwijs) voor de
vakken:
- Wiskunde
- Nederlands
- Godsdienst
- Techniek
- Natuurwetenschappen
- Latijn
Hiernaast zijn we voor onze 10 tot 12 jarigen ook nog op zoek naar een bachelor
lager onderwijs.
Je takenpakket?
Je geeft les aan de groep leerlingen die het programma volgt van de A-stroom.
Naast de vakspecifieke invulling draaien jullie in het team mee als mentor,
talentleraar en/of begeleider van de Persoonlijke WerkTijd.
Hoeveel uur je tewerkgesteld wordt, kunnen we in onderling overleg bepalen.
Afhankelijk van je diploma’s, de vakken die je geeft en het beschikbare
lessenpakket kunnen we je een deeltijdse of een voltijdse betrekking aanbieden.
We streven ernaar om je maximaal te werk te stellen.

Je kan
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●

●
●
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●
●

in verbinding met je leerlingen werken, hen een luisterend oor bieden,
begrip tonen voor hun situatie en handelen vanuit je verstand én je hart.
duidelijk en gestructureerd lesgeven aan de hand van het model van
Expliciete Directe Instructie, en/of bent bereid om je hierin stevig te
professionaliseren.
snel en efficiënt inspelen op de noden van leerlingen door te differentiëren:
verlengde instructie, extra ondersteuning of uitdaging…
coöperatieve werkvormen hanteren zodat leerlingen ook leren
samenwerken.
taalstimulerend lesgeven zodat elke les voluit een taalles is.
projectmatig en thematisch werken op basis van de leerplannen.
samenwerken in een team, vlot afspraken maken en taken verdelen.

Interesse? Contacteer directeur Frieda Luppens op
0496 27 42 07 of via mail: info@tienerschool.be
Oh ja, stuur ons geen gewone brief. Stuur ons je passie voor onderwijs. Geen
kopie van een ander. Puur jezelf.

