Vacature voor de voltijdse functie van
pedagogisch coördinator (m/v)
Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem

Vacature
Er is een vacature voor de functie van pedagogisch coördinator in de Sint-Paulusschool campus
Hemelvaart, Keukeldam 17 te Waregem. Deze campus behoort tot de Sint-Paulusschool (Katholiek
Secundair Onderwijs in Waregem, Anzegem en Avelgem).

Kandidaatstelling
De kandidaten dienen hun gemotiveerde kandidaatstelling en curriculum vitae per e-mail op te sturen
tegen vrijdag 22 januari naar de campusdirecteur Dona Beunens (Dona.Beunens@sgsintpaulus.eu).
De kandidaatstelling wordt met volledige discretie behandeld.
Op basis van de sollicitatiebrieven zal het directieteam een aantal kandidaten uitnodigen voor een
gesprek. Na de gesprekken zal het directieteam de pedagogisch coördinator aanstellen met
indiensttreding op een in overleg bepaalde datum.

Voorwaarden
•
•
•
•

Houder zijn van een masterdiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid;
Werkervaring hebben in een coördinerende functie binnen onderwijs is een meerwaarde;
Voldoen aan de wettelijke vereisten;
De functie is onverdeeld als fulltime op te nemen.

Taakomschrijving
Leerlingenbegeleiding
•
•
•

•
•
•
•
•

Je engageert je om het opvoedingsproject van de school mee uit te bouwen;
Je bent pedagogisch aanspreekpunt voor leerlingenmaterie in overleg met de pedagogische
directie, het zorgteam en de CLB-medewerkers;
Je neemt de operationeel leiding bij het opvolgen van de pedagogische taken. De uitwerking
van de beleidsmatige aspecten ligt bij pedagogische directie waarmee je nauwgezet
samenwerkt;
Je bent wekelijkse aanwezigheid op het leerlingenoverleg en volgt dit nauwgezet op;
Je behoort tot het pedagogisch kernteam;
Je woont de intakeklassenraden (augustus), begeleidende klassenraden (Kerst en Pasen) en
delibererende klassenraden (juni) bij en volgt deze op;
Je superviseert de verdeling van de klassen ter voorbereiding van de opstart van het nieuwe
schooljaar;
Je woont de startvergaderingen van de OV4-type 9 leerlingen bij en neemt deel aan het OV4type 9 kernteam;
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•
•

Samen met het zorgteam ben je verantwoordelijk voor het bijwonen van de opstart- en
evaluatiegesprekken van de leerlingen met ON;
Je werkt de examenregeling en toetsenkalenders uit en volgt dit op.

Aanvangsbegeleiding
Starters ondersteunen om hun job goed én graag te doen, vinden wij in de Sint-Paulussschool een heel
belangrijke opdracht. Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is daarbij van cruciaal belang. Als
pedagogisch coördinator ben je ook de aanvangsbegeleidingscoördinator (ABC) van campus
Hemelvaart. Dit houdt in dat je:
•
•

de overkoepelende ABC-vergaderingen bijwoont en het aanspreekpunt bent van de coaches
aanvangsbegeleiding;
stimuleert de vakcoördinatoren om aanvangsbegeleiding als een vast agendapunt op de
vakvergadering te plaatsen én om dit ook effectief in te vullen.

Uitwerken en opvolgen van de examenregeling en toetsenkalenders

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je getuigt van een christelijke inspiratie, gezindheid en levensstijl;
Je bent sociaal en communicatief en hanteert een open communicatiestijl;
Je beschikt over organisatorisch en coördinerend talent;
Je bent creatief, kan probleemoplossend en strategisch denken;
Je kan autonoom werken en stimuleert de autonomie en betrokkenheid van het zorgteam,
leerkrachtenteam en opvoedersteam;
Je kan flexibel omgaan met wijzigende omstandigheden, takenpakketten, doelstellingen;
Je bent een positief denker, kan personeelsleden inspireren en motiveren;
Je kan kritisch reflecteren en jezelf zo nodig bijsturen.

Statuut en bezoldiging
Binnen deze voltijdse aanstelling wordt de pedagogisch coördinator bezoldigd volgens de gangbare
weddeschaal verbonden aan het diploma en het ambt.
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