
Vacature: stagiair (m/v/x) Kindcentrum Straal 

Tof, je hebt interesse in onze werking! Hieronder vind je wat meer informatie over jouw 
mogelijke stage-invulling in kleuter- of lager onderwijs. 
Samen met het hele schoolteam zorg jij dat kinderen een aangename, zinvolle en leerrijke 
schooltijd doormaken. 
Je durft te kijken naar de behoeftes van het kind en beschikt over een pioniersgeest! 

We werken veel met de natuur om ons heen en zijn geïnspireerd door het Scandinavisch 
onderwijsmodel. Dat betekent dat je een coach of begeleider van de leerlingen bent en intens 
kan en wil samenwerken met alle teamleden, ouders en leerlingen. Leerlingen werken met 
jouw hulp aan het behalen van hun individuele leerdoelen. Je leert hen eigenaarschap te 
nemen over het versterken van zowel hun zwakke als hun sterke punten en zo hun talenten 
verder te ontwikkelen. Ze halen het maximale uit zichzelf, met jouw ondersteuning. We werken 
veel in de buitenlucht. Je bent dus niet bang om je handen vuil te maken, letterlijk en figuurlijk! 
Kindcentrum Straal werkt onafhankelijk en behoort dus niet tot een koepel of 
scholengemeenschap. 

Profiel 
 Je bent student 1ste, 2e of 3e Bachelor Kleuter- of Lager Onderwijs, Ergotherapie, 

Orthopedagogie, Maatschappelijk werk en op zoek naar een stageplaats. 
 Je kiest er bewust voor om in het ervaringsgericht onderwijs stage te lopen. 
 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid: we kunnen op je rekenen. 
 Je wil bijleren en feedback krijgen, je brengt jouw inbreng mee om uit te proberen. Je 

kan zelfstandig aan het werk, zonder het team uit het oog te verliezen. 
 Je bent een vlotte communicator: je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. 
 Je hebt affiniteit met de natuur en het buiten-zijn.  
 Je staat open voor participatie en interactie met ouders. 
 Je steekt graag de handen uit de mouwen en bouwt ook buiten de schooluren mee aan 

onze school waar nodig. 
 Je bent medisch geschikt om met kinderen te werken (medisch attest van de huisarts). 
 Je kan een document uittreksel van het strafregister voorleggen (een Model art. 596.2 

voor werken met minderjarigen, het vroegere ‘bewijs goed gedrag en zeden’). 
 

Wij bieden 
 een volwaardige stageplaats (voor de studenten lerarenopleiding: je kan bij ons geen 

stage-uren godsdienst of zedenleer geven, enkel cultuurbeschouwing als 
levensbeschouwelijk vak). 

 een persoonlijke begeleiding van een vaste begeleider, aangevuld met de ervaring van de 
andere leden van het team. 

 de kans op het meedraaien in een schoolteam en alle taken die daarbij komen kijken 
(toegang tot de overlegruimte, toezicht tijdens pauzes, teamoverleg, ouderbespreking, 
leerlingcontact, leefgroepwerking… zolang je de privacy van onze leerlingen, teamleden 
en ouders maximaal garandeert). 

 een andere kijk op onderwijs en leren en de kans om mee te denken. 
 een professionele verrijking . 
 een enthousiast team. 
 een prachtige locatie, midden in het groen. 

 
We ontvangen graag je motivatiebrief met CV per mail. Jouw persoonlijke invulling van de visie 
van onze school is voor ons doorslaggevend. 
We bevestigen de ontvangst van je sollicitatie en leggen het verdere verloop van de 
sollicitatieprocedure uit in ons antwoord.  



Voor meer informatie over deze vacature kan je ons contacteren via onderstaand mailadres 
info@kindcentrumstraal.be of op het nummer 0467 009031 (contactpersoon: Wendy 
Gregoire). Tot binnenkort! 
 


