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Leer-KRACHT ‘NCZ in zijn/haar ‘Element’ 

 

Element, sterk in verbinding  

Is een secundaire school voor leerlingen type 3 OV4. 

We zijn op zoek naar een gedreven leer-kracht voor NCZ= 16/22 (eventueel in combinatie met uren 

aardrijkskunde, chemie,klasuren om aan een FT te geraken) in de eerste en tweede graad. 

 

 

Welke elementen moet je bezitten?  

Sterk zijn in verbinding met  

1. Leerlingen/water 

- Welbevinden en geluk van de leerlingen vooropstellen  

- Leerlingen type 3 ondersteunen, coachen en motiveren  

- Je hart op de juiste plaats hebben  

- Individuele handelingsplannen opvolgen van je schakelleerlingen 

- Geloof in talenten van de leerlingen  

2. Team/vuur 

- Gedreven en flexibele kracht  

- Samenwerken als hecht team  

- Teamteaching 

- Leerlingen coachen als team  

3. School/lucht 

- Mee je schouders zetten onder de organisatie en oprichting van een school in volle groei 

- Out of the box durven denken en doen  

- Orde en structuur in een klas/school creëren  

- interne professionalisering volgen  
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4. Jezelf/aarde  

- Interveniëren in crisissituaties  

- Zelfstandig werken  

- Omgaan met stress  

- Leervermogen hebben  

- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)  

- grote portie geduld  

- gevoel voor humor (geen sarcasme!) 

 

 

Opdracht  

Je geeft les aan leerlingen van de eerste en tweede graad type 3 OV4. 

We zoeken leraren die een VE of VO diploma heeft. 

Belangrijk is dat je een activerende aanpak hebt en dat projectmatig en onderzoekend werken voor 

jou een meerwaarde zijn.  

In de visie van Element is verbinding belangrijk en krijgt het team de ruimte om het project zelf  

vorm te geven.  

Wij verwachten een flexibele invulling bij de implementatie van de modernisering. 

 

Job gerelateerde elementen  

- Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken  

- Klassenraden, leraarsraden, vuurcontacten, vuurkansen, ... voorbereiden en coördineren  

- Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren  

tijdens klassenraden,...  

- Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen  

- Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en  

actualiseren  

- Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen. De toepassing van het interne  

reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren  

- 
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Antwoord je volmondig ‘ja’ op al deze vragen en ligt bovenstaand takenpakket volledig in jouw  

aard? Reageer dan als de bliksem op deze unieke vacature!  

Vereiste studies  

Bachelor/Master in het secundair of lager onderwijs  

In het bezit van het getuigschrift NCZ 

Talenkennis  

Nederlands (goed)  

 

Ervaring in het buitengewoon onderwijs(doelgroep type 3) is een grote meerwaarde  

  

Contract  

Een fulltime opdracht (indien er een combinatie is met aardrijkskunde, chemie, NCZ, RKG) voor het 

volledige schooljaar 2022-2023 

Plaats tewerkstelling  

Oorlogsvrijwilligerslaan 2 8200 SINT-ANDRIES  

 

Onze school is heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt vlakbij de bushalte  

Hermitage Lijnbus 5: halte Sint-Andries Hermitage (2 minuten wandelen)  

 

Is je interesse gewekt? Ontdek meer info op www.element.be, onze facebookpagina of mail naar  

directeur@element.be 

Waar en hoe solliciteren?  

Via e-mail: directeur@element.be 

Contact: Mevr. Delbecque Annelore  

Gelieve cv en motivatiebrief door te mailen naar Directeur Annelore Delbecque  

 

Wie geselecteerd wordt, zal uitgenodigd worden (na voordracht inspecteur NCZ) om op 

sollicitatiegesprek te komen in de eerste week van juli of de laatste 2 weken van augustus. 

Indien u eerder al hebt gesolliciteerd in Element, gelieve dit te vermelden 

mailto:directie@element.be
mailto:directie@element.be
http://www.element.be/

