Leerkracht / ondersteuner anderstalige nieuwkomers
(m/v/x)
Wil je meewerken aan een centraal onderwijsaanbod voor anderstalige nieuwkomers (leeftijd 6 tot 12 jaar)? Heb je voeling
of ervaring in het werken met/begeleiden en of ondersteunen van kinderen? Heb je het juiste bekwaamheidsbewijs om les te
geven? Lees dan snel verder!
Beknopte jobinhoud
Op dit moment wordt Aalst geconfronteerd met een instroom van vluchtelingen waarvan de omvang moeilijk te voorspellen is.
Dit zorgt voor uitdagingen op verschillende levensdomeinen, ook op het gebied van onderwijs.
Naast de instroom van kinderen in Aalsterse scholen worden voorbereidingen getroffen om kinderen ook op één centraal punt
onderwijs aan te bieden.
De dienst Onderwijs van de Stad Aalst is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste medewerkers om dit project mee vorm
te geven.
Jouw belangrijkste uitdagingen zijn:
Met deze anderstalige nieuwkomers de eerste stappen zetten in het Nederlandstalig onderwijs.
Hen laten kennismaken met de klaspraktijk.
Hen wegwijs maken in de mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving.
Inzetten op het welbevinden van de kinderen in samenwerking met het ganse team.
Samen met de inhoudelijk verantwoordelijke een gevarieerd en kwalitatief lessenpakket uitwerken.
Inspelen op individuele noden van de kinderen en zo gedifferentieerd mogelijk aan de slag gaan.
Bijhouden van de vorderingen en werkpunten om transparante informatie te geven bij de eventuele doorstroom naar het reguliere
onderwijs.

Jij...
bent op korte termijn beschikbaar.
werkt ontzettend graag met kinderen en houdt ervan om in een team te werken.
bent klaar om dit engagement aan te gaan en hebt een grote verantwoordelijkheidszin.
hebt het juiste bekwaamheidsbewijs om als onderwijzer aangesteld te worden (vereist, voldoende geacht of ander). Je kan de volledige lijst
met diploma’s die in aanmerking komen hier terugvinden.
Ook als student hoger onderwijs, gepensioneerd onderwijzer of indien je reeds ervaring hebt opgebouwd in een ander vakgebied, kom je
mogelijks in aanmerking.

stad Aalst...
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een deeltijds of voltijds contract van bepaalde duur (tot 30 juni 2022, met mogelijks verlenging vanaf 1 september 2022) als
onderwijzer in de aanbieding. Je prestatiebreuk kan in onderling overleg bepaald worden.
biedt je een salaris binnen de wettelijk bepaalde salarisschalen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
biedt je een fietsvergoeding van 0,21 EUR per km voor woon-werkverkeer of een terugbetaling van het abonnement voor woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer of een (eventueel betalende) parkeerplaats in de omgeving (mits voorwaarden, afhankelijk van je werklocatie).
voorziet inhoudelijke ondersteuning door de taalcoach van de dienst Onderwijs.

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de knop 'Solliciteer nu' waar je een recent cv en jouw diploma kan opladen.
Een sollicitatie bestaat uit een selectiegesprek, dat zo snel mogelijk na jouw kandidatuurstelling zal plaatsvinden.
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

Blijf je toch achter met vragen?
Voor meer informatie over de selectieprocedure, jouw kandidatuur en/of de inhoud van de functie, kan je tussen 9u en 17u
contact opnemen met de dienst Onderwijs op het telefoonnummer 053 72 37 50 of via onderwijs@aalst.be
aanvraag_redelijke_aanpassingen.docx
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel CISKA DE BOCK
op het nummer: 053 72 32 26

