
 
Vacature: leerkracht lager onderwijs (m/v/x) Kindcentrum Straal 
Samen met het hele schoolteam zorg jij dat kinderen een aangename, zinvolle en leerrijke 
schooltijd doormaken in Kindcentrum Straal. 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 als leerkracht 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 als leerkracht 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 voldoet aan de bekwaamheidseisen voor het lager onderwijs. 
 Een extra diploma zorg- en remediërend leren is een pluspunt, net als een stevige               
   dosis ervaring binnen of buiten het onderwijs. 
 Je bent gedreven en zoekt naar vernieuwing. 
 Je hebt een affiniteit met de natuur en het buiten-zijn. 
 Je bent als coach bereikbaar doorheen de hele leefgroep. 
 Je werkt met meerdere coaches per leefgroep samen. 
 Je geeft in verscheidene (leef)groepen les, volgens je talent en passie. 
 Je bent bereid om te investeren in vernieuwende doelen als emotionele intelligentie en 

gezond leven. 
 Je staat open voor participatie en interactie met ouders. 
 Je draagt aandacht voor opstellen en opvolgen van individuele kindcontacten en 

individuele kindplannen hoog in het vaandel. Je bent bereid elk kind te ondersteunen 
in zijn leren en ontwikkelen. Naast het bieden van uitdaging, gebeurt ook het 
remediëren, herhalen en instuderen op school. 

 Je gaat voor uitdaging en groei, staat open voor een professionaliseringsplan en je 
eigen talent- en persoonsontwikkeling. 

 Je bent bereid om netwerken mee op te bouwen met partners: sportverenigingen, 
kunstenaars, vrijwilligers… 

 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 halftijdse of voltijdse job met betaalde lestijden. 
 een prachtige locatie, midden in het groen. 
 een enthousiast team. 
 heel wat autonomie en de verantwoordelijkheid om die vast te pakken. 
 een top work-life balance. 
 de kans om mee aan de basis te staan van de oprichting van een school, die je laat 

meedenken over innovatief onderwijs. 
 



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! 
 


