
 

Vacature voltijds leraar lager onderwijs 
Op 3 september 2018 startte nieuwe Nederlandstalige gemeentelijke Freinetschool De 
Beverboom in Anderlecht. De Beverboom heeft ondertussen een stevig lerarenteam, een 
enthousiaste leerlingengroep en fijne ouders. 
Omdat onze inschrijvingen maar blijven komen, zoeken we nog een extra leerkracht lager 
onderwijs die mee met ons dit avontuur wil aangaan. 
Concreet 

• je beschikt over het bekwaamheidsbewijs Bachelor leerkracht lager onderwijs;  
• ervaring binnen het Freinetonderwijs is een pluspunt maar geen voorwaarde want je wil 

je op korte tijd grondig bijscholen in de Freinettechnieken en de achterliggende visie 

• je kiest voor de Brusselse context en je wil onze buurt leren kennen omdat je ervan 
overtuigd bent dat dit een meerwaarde biedt voor ons onderwijs 

• je bent bereid om te werken in een klasgroep met meerdere leeftijden samen;  
• je neemt de ervaringen van de kinderen als vertrekpunt van je onderwijs;  
• je kan vlot werken met de leerplandoelen van het OVSG en wil deze samen met collega’s 

waarmaken volgens de Freinetpedagogie: de invarianten van Freinet vertalen naar een 
sterke klas- en schoolpraktijk;  

• je bent je ervan bewust dat school wordt gemaakt met collega’s, kinderen en ouders. 
Veelvuldig overleg en samen groeien vind je evident;  

• je onderschrijft de visie van de scholengemeenschap Anderlecht en wil deze mee 
uitdragen; 

Wij BIEDEN 

• een voltijdse aanstelling in het ambt van onderwijzer voor schooljaar 2019-2020, met 
optie tot verlenging;  

• een boeiende werkplek met ruimte voor constructieve inbreng om samen deze nieuwe 
school te maken;  

• een nieuwbouw met uitgeruste lokalen in een uitdagende Brusselse context;  
• intensieve begeleiding in deze opstartfase;  
• mogelijkheid om zich verder te professionaliseren;  
• terugbetaling verplaatsingskosten met fiets of openbaar vervoer. 

INTERESSE? 
Neem dat contact op met de directeur Carine Goossens via 
gfsdebeverboom@anderlecht.brussels of 0493 31 42 62.  
Adres: Itterbeekselaan 226, 1070 Anderlecht   
 

https://webmail.irisnet.be/owa/redir.aspx?C=1s7dQla2oeH1jigAiTAbY3GEE9fOfAz0feqdyRE_K_STuHHS9_PWCA..&URL=mailto%3agfsdebeverboom%40anderlecht.brussels


 

 Vacature voltijds ondersteuning kleuteronderwijs 

Op 3 september 2018 startte nieuwe Nederlandstalige gemeentelijke Freinetschool De 
Beverboom in Anderlecht. De Beverboom heeft ondertussen een stevig lerarenteam, een 
enthousiaste leerlingengroep en fijne ouders. 
Omdat onze inschrijvingen maar blijven komen, zoeken we nog een extra leerkracht lager 
onderwijs die mee met ons dit avontuur wil aangaan. 
Concreet 

• je beschikt over het bekwaamheidsbewijs Bachelor leerkracht kleuter onderwijs;  
• ervaring binnen het Freinetonderwijs is een pluspunt maar geen voorwaarde want je wil 

je op korte tijd grondig bijscholen in de Freinettechnieken en de achterliggende visie 

• je kiest voor de Brusselse context en je wil onze buurt leren kennen omdat je ervan 
overtuigd bent dat dit een meerwaarde biedt voor ons onderwijs 

• je bent bereid om te werken in een klasgroep met meerdere leeftijden samen;  
• je neemt de ervaringen van de kleuters als vertrekpunt van je onderwijs;  
• je kan vlot werken met de leerplandoelen van het OVSG en wil deze samen met collega’s 

waarmaken volgens de Freinetpedagogie: de invarianten van Freinet vertalen naar een 
sterke klas- en schoolpraktijk;  

• je bent je ervan bewust dat school wordt gemaakt met collega’s, kinderen en ouders. 
Veelvuldig overleg en samen groeien vind je evident;  

• je onderschrijft de visie van de scholengemeenschap Anderlecht en wil deze mee 
uitdragen; 

Wij BIEDEN 

• een voltijdse aanstelling in het ambt van kleuteronderwijzer voor schooljaar 2019-2020, 
met optie tot verlenging;  

• een boeiende werkplek met ruimte voor constructieve inbreng om samen deze nieuwe 
school te maken;  

• een nieuwbouw met uitgeruste lokalen in een uitdagende Brusselse context;  
• intensieve begeleiding in deze opstartfase;  
• mogelijkheid om zich verder te professionaliseren;  
• terugbetaling verplaatsingskosten met fiets of openbaar vervoer. 

INTERESSE? 
Neem dat contact op met de directeur Carine Goossens via 
gfsdebeverboom@anderlecht.brussels of 0493 31 42 62.  
Adres: Itterbeekselaan 226, 1070 Anderlecht   
 

https://webmail.irisnet.be/owa/redir.aspx?C=1s7dQla2oeH1jigAiTAbY3GEE9fOfAz0feqdyRE_K_STuHHS9_PWCA..&URL=mailto%3agfsdebeverboom%40anderlecht.brussels


 Vacature halftijds zorgcoördinator 

Op 3 september 2018 startte nieuwe Nederlandstalige gemeentelijke Freinetschool De 
Beverboom in Anderlecht. De Beverboom heeft ondertussen een stevig lerarenteam, een 
enthousiaste leerlingengroep en fijne ouders. 
We zoeken we nog een zorgcoördinator die mee met ons dit avontuur wil aangaan. 
Concreet 

• je beschikt over het bekwaamheidsbewijs Bachelor leerkracht kleuter/lager onderwijs;  
• ervaring binnen het Freinetonderwijs is een pluspunt maar geen voorwaarde want je wil je op 

korte tijd grondig bijscholen in de Freinetpedagogie  en de achterliggende visie; 
• je kiest voor de Brusselse context en je wil onze buurt leren kennen omdat je ervan overtuigd 

bent dat dit een meerwaarde biedt voor ons onderwijs; 
• zorgt voor het opstellen van het zorgplan; 
• waakt over het naleven van de schoolspecifieke zorgafspraken conform het zorgplan; 
• zorgt dat de zorgcyclus ( signaleren, diagnosticeren, plannen, uitvoeren en evalueren) op een 

systematische wijze wordt uitgevoerd; 
• is het aanspreekpunt voor elke zorgvraag in de school; 
• ondersteunt het gebruik van het kindvolgsysteem; 
• coördineert in het kader van het zorgbeleid nuttige informatie over de kleuters/leerlingen en 

maakt dit toegankelijk voor de betrokkenen; 
• organiseert het multidisciplinair overleg in samenspraak met de directeur; 
• evalueert het zorgbeleid van de school in samenwerking met het team op afgesproken tijdstippen 

en stuurt bij indien nodig; 
• je kan vlot werken met de leerplandoelen van het OVSG en wil deze samen met collega’s 

waarmaken volgens de Freinetpedagogie: de invarianten van Freinet vertalen naar een sterke 
klas- en schoolpraktijk;  

•  je bent je ervan bewust dat school wordt gemaakt met collega’s, kinderen en ouders. Veelvuldig 
overleg en samen groeien vind je evident;  

• je onderschrijft de visie van de scholengemeenschap Anderlecht en wil deze mee uitdragen; 

Wij BIEDEN 

• een halftijdse aanstelling in het ambt van zorgcoördinatorvoor schooljaar 2019-2020, met optie 
tot verlenging van 4/24 in ambt beleidsondersteuner. 

• een boeiende werkplek met ruimte voor constructieve inbreng om samen deze nieuwe school te 
maken;  

• een nieuwbouw met uitgeruste lokalen in een uitdagende Brusselse context;  
• intensieve begeleiding in deze opstartfase;  
• mogelijkheid om zich verder te professionaliseren;  
• terugbetaling verplaatsingskosten met fiets of openbaar vervoer. 

 
INTERESSE? 
Neem dat contact op met de directeur Carine Goossens via gfsdebeverboom@anderlecht.brussels of 
0493 31 42 62.  
Adres: Itterbeekselaan 226, 1070 Anderlecht   
 

https://webmail.irisnet.be/owa/redir.aspx?C=1s7dQla2oeH1jigAiTAbY3GEE9fOfAz0feqdyRE_K_STuHHS9_PWCA..&URL=mailto%3agfsdebeverboom%40anderlecht.brussels

