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VACATURE VOOR EEN ONDERWIJZER  
VANAF 1 SEPTEMBER 2022 
 
Per 1 september 2022 jaar werft de scholengemeenschap ‘De Kollebloeme’ onderwijzers aan 
voor de duur van minstens 1 schooljaar. Dit kan zowel in een deeltijdse job als in een voltijdse 
job. Achteraf is verlenging mogelijk. Dit jaar zijn reeds enkele personeelsleden met pensioen 
gegaan en naar volgend jaar toe ontstaan opnieuw enkele vacatures.  
 
Tewerkstellingsvoorwaarden : 
- Je wordt bij voorkeur in 1 school aangesteld.  
- Je wordt betaald onder het wettelijk barema 148 en presteert maximaal 26 lestijden van 50 

minuten en 26 klokuren op schoolniveau.  
- Fietsvergoeding is voorzien.  
- Je krijgt een laptop en de nodige software. 
- Verplaatsingen in opdracht (vb. nascholingen) worden vergoed. 
- Aanvangsbegeleiding wordt voorzien.  
- Jouw talenten worden verder uitgediept via een gepersonaliseerd nascholingsplan.  
 
Waaruit bestaat de tewerkstelling? Wat moet je kunnen?  
In samenspraak met jou bekijken we hoe je het best kunt ingroeien in de job. Je krijgt de kans 
om verschillende onderwijsconcepten en leersituaties uit te proberen. Er is geen specifieke 
ervaring vereist.  
 
Welke vereisten worden gesteld aan de kandidaat? 
Vakbekwaamheid 
- Diploma bachelor onderwijs/master met een BPB. 
- Vlot kunnen werken met het digibord is een voordeel.  
- Correct taalgebruik. 
 
Persoonseisen 

- Relatiebekwaamheid (leerlingen, collega’s, directie) 
- Inzet en betrouwbaarheid 
- Organisatietalent 
- Flexibiliteit.  Doelmatig blijven functioneren onder veranderende werkomstandigheden. 

- Orde en stiptheid 
- Discretie 
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Hoe solliciteren?  
Stuur voor 31 augustus 2022 uw motivatie naar katrien.demuijnck@dekollebloeme.be.  
 
In uw motivatie vinden we graag volgende elementen terug. 
1. Naam, adres, geboortedatum 
2. Studies (middelbaar, hoger onderwijs) en eventueel huidige tewerkstelling 
3. Relevante voorkennis 
4. Waarom u deze job ambieert 
 
Wat gebeurt met uw sollicitatie? 
Na een selectie van de sollicitatiebrieven nemen we kort na je sollicitatie contact op voor een 
mondeling sollicitatiegesprek.  
 
 


