Leraar Volwassenenonderwijs Spaans
Wie zijn wij?
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke
persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000
scholen en instellingen maken dit mogelijk voor 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke
persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze
32.000 medewerkers zich dagelijks engageren. Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige,
verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Voor de versterking van het team van Centrum Voor Volwassenenonderwijs Rivierenland zoeken wij een gedreven

Leraar Volwassenenonderwijs Spaans
Het gaat om een tijdelijke aanstelling (leraar secundair onderwijs voor sociale promotie).

Start:

1/09/2016

Einde:

30/06/2017

Wat is het doel van de functie?
Een leraar in het volwassenenonderwijs geeft overdag of ’s avonds les in één of meerdere vakken aan volwassenen van minimum
18 jaar en aan jongeren die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben. In overeenstemming met de leerplannen en het
pedagogische project zal u de toegewezen lesopdracht voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen.
Daarnaast neemt u als leraar deel aan pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen en vakwerkgroepen.
Voor de functiebeschrijving voor leraar volwassenenonderwijs verwijzen wij naar http://www.scholengroeprivierenland.be/_html/personeel/wervingsambten/funtieb/FB_CVO_Leraar.pdf

Wat zijn je taken?:
Voor de leerplandoelstellingen en leerinhouden verwijzen wij naar het leerplan Spaans op www.go.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/VO.

Wat verwachten wij?
Vaardigheden
Wij zoeken een enthousiaste teamplayer, die zijn/ haar cursisten blijvend weet te boeien.

Studievereisten
• Hoger onderwijs lange type (HOLT)
• Licentiaten Universitair onderwijs

• Professionele bachelor

Taalopleiding Spaans

Wat bieden wij?
De cursus Basis Spaans (120 lestijden) is een module uit de opleiding Spaans. Deze module wordt gegeven van 18u15 tot 22u in
onze vestigingsplaats te Willebroek of Boom.
De avond waarop dient te worden les gegeven wordt besproken met de kandidaat.
Deze opdracht wordt uitbetaald op jaarbasis: 3/20.

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
Sollicitatiebrief + CV t.a.v. dhr. Eddy Hancké via directeur@cvorivierenland.be

Contactgegevens
Centrum Voor Volwassenenonderwijs Rivierenland

Directeur: Eddy Hancké
Eduard Anseelestraat Z/N
2830 WILLEBROEK

Voor meer informatie over de selectieprocedure:

Naam

Telefoon

E-mail

Eddy Hancké

03/860.98.90

directeur@cvorivierenland.be

m/v voor de klas - leerkrachten aan het woord

Bijzonderheden

Zoek meer GO!-jobs
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