
Kakelbontschool in LAKEN zoekt 

Onderwijzer - klasondersteuner + 
lerarenplatform 
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)  

Functieomschrijving 
vanaf maandag 10 september tot 30 september --> 15u klasondersteuner in 1ste leerjaar 

vanaf maandag 1 oktober tot 30 juni --> 17u lerarenplatform 

Je wordt tot 30 juni ingezet in de KAKELBONTSCHOOL. Geen heen en weer naar andere 
scholen. 

Je start met een vervangingsopdracht van 11u als klasondersteuner in het 1ste leerjaar en 4u als 
algemeen ondersteuner. Op 1 oktober gaat dit over op 17u in het lerarenplatform. Je wordt ingezet 
voor vervanging in de lagere school. Dit kan op dat moment een voltijdse invulling hebben. 

Indien er geen vervangingsopdracht is, word je in onze school ingezet voor zinvolle pedagogische 
taken. 

Voor een eerste kennismaking: www.kakelbont.net 

 

Profiel 
Je bezit het juiste bekwaamheidsbewijs. 

Je hebt interesse voor thematisch werk en je bent bereid om hier in te groeien. 

Je draagt de waarden van het pedagogisch project van onze school verder uit en je leeft de 
afspraken en de didactische aanpak uit het schoolwerkplan na. 

Jobgerelateerde competenties 

 Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen De vooruitgang 
meten (evaluatie, ondervraging, ...) 

 Informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...) 
 Pedagogische methodieken toepassen Basiskennis aanleren (taal, wiskunde, 

wetenschappen, …) 
 Het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde, aankleding, ...) 
 Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en 

actualiseren 
 De familie en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, 

moeilijkheden of het gedrag van het kind 
 Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen 
 Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het 

speelkwartier, uitstappen, ... 
 Leerlingen met een beperking tijdens schoolactiviteiten begeleiden 

Persoonsgebonden competenties 

 Leervermogen hebben 



 Zin voor nauwkeurigheid hebben 
 Plannen (= ordenen) 
 Samenwerken als hecht team 
 Zelfstandig werken 
 Regels en afspraken nakomen 
 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
 Resultaatgerichtheid 

 

Aanbod 
Je werkt in een fijn, dynamisch team! 

Onze school is vlot bereikbaar. 

OPENBAAR VERVOER: metro Houba Brugman op 100m - tramhalte op 500m - openbaar vervoer 
wordt volledig terugbetaald. 

MET DE AUTO: via Brusselse Ring, 1km vanaf afrit Wemmel 

Plaats tewerkstelling 

Kakelbontschool  
Reper Vrevenstraat 100 1020 LAKEN (BRUSSEL-STAD)  
Toon op kaart 
Solliciteer nu 

Vereiste studies 

Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs 

of gelijkwaardig door ervaring. 

Werkervaring 

Geen ervaring 

Contract 

 Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) 
 Contract van bepaalde duur - van 10 september 2018 tot 30 juni 2019 
 Deeltijds - 17 uren per week, te presteren in 4 dagen 

Plaats tewerkstelling 

Reper Vrevenstraat 100 1020 LAKEN (BRUSSEL-STAD) 

Waar en hoe solliciteren? 
Via e-mail: directie@kakelbont.net 

Per telefoon: 0486 40 72 42 

Contact: Mevr. An Ghys 
 

mailto:directie@kakelbont.net
tel:0486%2040%2072%2042

