Onderwijzer(es) – Kleuterleid(st)er
Blijdorp BuBa0 Type 2 is een pluralistische school uit de regio
Buggenhout, Dendermonde die optimaal wil beantwoorden aan de
individuele zorgvraag van kinderen met een beperking. In elke job
streven medewerkers naar een steeds betere kwaliteit van werken. Ze
nemen verantwoordelijkheid binnen hun rol, zijn ruim verbonden met
de totale werking, steeds bereid tot samenwerken en handelen vanuit
een respectvolle houding.

Op zoek naar een boeiende job waar je de mogelijkheid hebt om samen met het team
ontwikkelingsgericht te werken ?
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld:








Je behartigt de missie, visie en de waarden binnen Blijdorp als organisatie en de school in het
bijzonder.
Je streeft de doelstellingen na met betrekking tot de ontwikkeling van het kind op cognitief, affectief,
emotioneel, motorisch en sociaal gebied.
Je bereidt je lessen voor zoals voorzien in de individuele handelingsplanning van elke leerling en het
groepswerkplan en stuurt bij waar nodig na evaluatie.
Je werkt mee aan klasoverschrijdende activiteiten.
Je voldoet aan de administratieve verplichtingen.
Je werkt binnen een multidisciplinair team en werkt nauw samen met de ouders.
Je bevordert integratie in de maatschappij en dit op een professionele, didactisch en pedagogisch
verantwoorde wijze.

Jouw bagage





Je bent respectvol in de omgang met jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Je bent sociaalvaardig en flexibel.
Je bent positief ingesteld en bereid je ruim te engageren.
Je bent in het bezit van een diploma dat voldoet aan de huidige normen
vb bachelor onderwijzer(es) of kleuterleid(st)er

Ons aanbod







Interesse?

Je komt terecht in een sociaal bewogen en
gezonde organisatie blijdorp.be
Aanwerving op basis van competenties,
talenten en diploma ongeacht leeftijd,
geslacht, origine of handicap
Betaling: volgens barema onderwijs
Contract: 22/22 onderwijzer ASV bepaalde
duur tot 30/06/22
Tewerkstellingsplaats: Blijdorp BuBaO,
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
Indiensttreding: 10/01/22

Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae ten
laatste tegen 15 juli 2021 naar:
BLIJDORP BuBaO
t.a.v. Ria Vermeulen
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout
+32492725402
of via mail:
ria.vermeulen@blijdorp.be

Dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
052/39 99 90 – buggenhout@blijdorp.be – blijdorp.be

