De Sint-Jozefsschool Hoevenzavel in Genk is een basisschool met ongeveer 370
kinderen, waarvan 245 leerlingen in het lager zitten. De visie van onze school vind je
terug op de website www.sintjozefhoevenzavel.be

De Sint-Jozefsschool Hoevenzavel zoekt met ingang van 01 februari 2022:

Een fulltime ZORGCOÖRDINATOR LAGER ONDERWIJS

Functieomschrijving
De job van zorgcoördinator bestaat uit het begeleiden en ondersteunen op drie niveaus (i.s.m.
directie en scholengemeenschap):
● Structureel op schoolniveau;
● Op niveau van het leerkrachtenteam en de individuele leerkrachten;
● Op niveau van de ouders en lagere schoolkinderen;

Job-gerelateerde competenties
● Vertrouwd of ervaring met het onderwijs (kind- en doelgericht werken, aangepaste
werkvormen, evaluatie, observatie). Er zal voorkeur gegeven worden aan mensen met een
ruime ‘zorg’-kennis of -ervaring,
● Een gevolgde BANABA-opleiding ‘zorg’ is een pluspunt,
● Kennis van leerstoornissen bij het lagere schoolkind (6-12 jaar),
● Kennis van de leerplannen en leerplandoelen (of bereid zijn om snel in te werken),
● Gesprekken voeren met ouders,
● Coachen van leerkrachten,
● Een breed zorgbeleid mee vorm kunnen geven,

Job-gerelateerde vaardigheden
● Plannen (= ordenen)
● Zin voor nauwkeurigheid hebben
● Samenwerken in een team
● Contactvaardig zijn
● Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
De zorgcoördinator dient tevens organiserend en coördinerend te werken m.b.t. de MDO’s en
tevens samenwerken met scholengemeenschap, CLB en derden.

Extra opties
● ICT-vaardigheden: Vlot kunnen omgaan met media
● Kennis van het leerlingvolgsysteem in Broeckx (of bereidheid om snel in te werken).
● Ervaring in coaching of werken met teams is een meerwaarde.

Opleiding en diploma’s
● Professioneel (gerichte) bachelor (PBA) onderwijs
● Bachelor orthopedagogie, logopedie, kinesitherapie
● Master pedagogie, psychologie.
(1 of meerdere van bovenstaande diploma’s)

Aanbod

● een opdracht van 36/36 in het ambt van zorgcoördinator niveau bachelor vanaf 1/02/2023
voor onbepaalde duur (vaste benoeming mits positieve evaluatie)
● Fietsvergoeding of 100% terugbetaling abonnement openbaar vervoer.
● Schoolvakanties worden gevolgd.

Selectieprocedure

Schriftelijke selectie
Een eerste selectie gebeurt op basis van de schriftelijke sollicitatie.
Aandachtspunten zijn:
● komt de kandidaat in aanmerking voor de functie conform de wettelijke
verplichtingen
● kan uit het cv en de motivatie al in enige mate afgeleid worden dat het profiel van
de kandidaat beantwoordt aan het vooropgestelde functieprofiel
● eventuele referenties
Mondelinge selectie
● De mondelinge selectie bestaat uit een gesprek waarbij afgetoetst wordt of de
noden van de organisatie matchen met de verwachtingen van de sollicitanten.

Timing
Kandidaten die in deze vacature een uitdaging zien om hun professionele carrière een nieuwe
wending te geven, richten hun sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae en motivatie ten
laatste op maandag 28 november 2022 via mail aan:
directeur@sintjozefhoevenzavel.be
Geselecteerde kandidaten worden telefonisch gecontacteerd voor een gesprek.

Raf Claes
Directeur Sint-Jozefsschool Hoevenzavel
Halmstraat 5 – 7
3600 Genk
089 383645

