
ONDERSTEUNER (M/V/X)

voor Ondersteuningsteam Pixel

WIJ ZOEKEN EEN

Jouw talenten
•   Je hebt ervaring met kinderen en jongeren met 

specifieke onderwijsbehoeften binnen één of 
meerdere doelgroepen. Ervaring binnen type 3 & 
type 9 is een pluspunt;

•   Je ondersteunt schoolteams door in overleg op zoek 
te gaan naar mogelijkheden voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften (SOB);

•   Je implementeert instrumenten op de klasvloer die 
de leerkracht ondersteunen;

•   Je geeft constructieve feedback en kan omgaan 
met weerstand; 

•   Je legt je plan van aanpak vast in een individueel 
handelingsplan en stuurt de doelen bij;

•   Je bent flexibel en kan zelfstandig te werk gaan. 

•   Je bent een teamspeler;

•   Je hebt een positieve ingesteldheid, gelooft in de 
groeimogelijkheden van leerlingen;

•   Je bent overtuigd van de meerwaarde van inclusie;

•   Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen 
wagen.

Wij bieden jou
•   Een 4/5 of voltijdse aanstelling;

•   Een warm, dynamisch en multidisciplinair team;

•   Een doorgedreven aanvangsbegeleiding;

•   Verschillende mogelijkheden tot 
professionalisering;

•   Wekelijks overleg met jouw team voor intervisies en 
focusgroepen;

•   Toegang tot een ruime orthotheek;

•   Coaching gesprekken op vastgelegde momenten of 
op vraag;

•   Recht op alle schoolvakanties;

•   Een voordelige en na 2 jaar gratis 
hospitalisatieverzekering;

•   Loon volgens barema;

•   Een kilometervergoeding tussen scholen;

•   Een laptop en een smartphone.

Wie zijn wij?
Ondersteuningsteam PIXEL biedt ondersteuning in 
het gewoon onderwijs voor leerkrachten en leerlingen 
uit het basisaanbod, type 2, 3, 4, 7 en 9 bij specifieke 
onderwijsbehoeften in de ruime regio van Aalst, 
Denderleeuw, Ninove en Liedekerke. 

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief voor 25 januari 2022 naar 
ruth.mertens@sgrdender.be. De sollicitatiegesprekken 
zullen doorgaan op 31 januari 2022 in de namiddag.

Surf voor meer informatie 
naar onze website!

Jouw diploma
Bachelor / master diploma of relevante ervaring met jongeren 
met gedrags-en/of emotionele moeilijkheden


