Het VTI Tielt is een dynamische STEM- school met tso en bso-studierichtingen.
Onderwijs met kwaliteit is voor ons heel belangrijk. Daarom willen we ons team uitbreiden
met een

beleidsondersteuner (m/v)
50 % opdracht
Organisatie

Functie

Profiel

Aanbod
Solliciteren

Het VTI Tielt is een STEM-school met zo’n 650 leerlingen.
In ons tso hebben we een uitgebreid aanbod van doorstroomrichtingen
(Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica en Elektromechanica)
en techniekenrichtingen (Elektrische installatietechnieken, Mechanische
(vormgevings)technieken en Houttechnieken.
In ons bso hebben we de studierichtingen Elektrische installaties, Hout en
Houtbewerking, Basismechanica, Auto en Lassen-constructie.
In de afdeling Hout bieden we verder nog het specialisatiejaar Hout
Bijzondere schrijnwerkconstructies en het Se-n-Sejaar Hout Constructie- en
Planningstechnieken.
Als pedagogisch coördinator werk je nauw samen met de directeur en geef
je, samen met het directieteam, mee vorm aan het beleid.
Jouw focus ligt op het bewaken van de onderwijskwaliteit en de nodige
ondersteuning bieden aan het lerarenteam.
Je volgt de organisatie van het onderwijsaanbod en de leerplanrealisatie op
door vakgroepvergaderingen te volgen, klasbezoeken uit te voeren,
jaarplannen te begeleiden, evaluatiedocumenten, feedback en remediëring
op te volgen ...
Je houdt het overzicht over en bewaakt de inhoud van de didactische
uitstappen.
Je volgt de evolutie rond de hervorming van het onderwijs en begeleidt de
leerkrachten in de realisatie ervan.
Je volgt de evolutie van didactische methodes op en introduceert
interessante nieuwe methodieken.
Je ondersteunt de zorgcoördinator om het basisaanbod en uitgebreide zorg
zo efficiënt mogelijk te realiseren.
Onderwijs is je passie en je volgt de evoluties hierrond op.
Je bent een enthousiaste motivator en beschikt over de nodige kwaliteiten
als coach.
Je behaalde minstens een diploma bachelor met BPB.
Je hebt relevante ervaring als lesgever, bij voorkeur in een tso-/bsoomgeving.
Je bent een netwerker die met gedrevenheid jouw organisatie
vertegenwoordigt en hierbij niet vasthoudt aan een 9-to-5 mentaliteit.
Je bent organisatorisch sterk en beschikt over een gezonde dosis
stressbestendigheid.
Een uitdagende job en de kans om mee het beleid van de school te bepalen.
Interesse? Stuur dan jouw cv samen met motivatiebrief uiterlijk tegen 10 juli
2018 naar vti.tielt@molenland.be .
Voor bijkomende informatie over deze functie kan je contact opnemen met

Aida Van Haverbeke of Liesbet Vroman via vti.tielt@molenland.be of 051 40
05 68.

