Vacature PBD-GO!

In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers
biedt het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt
gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers
vormen is onze missie.
Om het team van de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap (PBD-GO!) te versterken zoeken wij een gedreven:

pedagogisch begeleider basisonderwijs met opdracht: begeleider wiskunde
Het gaat om een voltijdse betrekking van begeleider basisonderwijs met opdracht: begeleiden van
professionaliseringsinitiatieven wiskunde door het geven van vormingen aan lerarenteams kleuter- en lager
onderwijs en het ondersteunen van de implementatie in de praktijk.
Het werkgebied van de pedagogische begeleider wiskunde is Vlaanderen met een focus op WestVlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Context
De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD-GO!) is een van de centrale ondersteunende diensten
van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De dienst staat in voor de organisatie van de
pedagogische ondersteuning door middel van nascholing en begeleiding. Als dynamische en innovatieve
organisatie is de PBD-GO! steeds op zoek naar mensen die mee hun schouders onder kwaliteitsvol onderwijs
willen zetten. Het GO! is een waardegedreven organisatie met een pedagogisch project (PPGO!) waarin actief
burgerschap en gelijke onderwijskansen een centrale plaats innemen.

Statuut
Het gaat om een tijdelijke voltijdse aanstelling: de opdracht van deze begeleider is gelinkt aan het
begeleidingsplan 2018-2021.
De aanstelling als pedagogisch begeleider gebeurt via het stelsel van verlof wegens opdracht of een
contractuele aanstelling.
Om de functie van pedagogisch begeleider te bekleden moet de kandidaat voldoen aan de volgende
voorwaarde:
- bij de laatste evaluatie geen onvoldoende gekregen hebben.

Taken
De functie bevat volgende opdrachten:
 scholen ondersteunen in het versterken van hun wiskundeonderwijs via de ontwikkeling van
lerarencompetenties inzake wiskundedidactiek;
 expertise ontwikkelen en ter beschikking stellen en anderzijds concreet competentieontwikkeling
op lerarenniveau aanbieden inzake didactiek wiskunde;
 vormingssessie geven rond de visie op wiskunde aan schoolteams of deelteams;
 kleuterleraren ondersteunen bij de implementatie op de klasvloer;
 lerarenteams lager onderwijs ondersteunen op de klasvloer;
 teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving;
 materialen voor professionaliseringsinitiatieven ontwikkelen;
 materialen ontwikkelen waarmee personeelsleden zelfstandig aan de slag kunnen;
 doelgerichte (leerplan)inhouden en activiteiten detecteren en selecteren;
 de vertaalslag van doelstellingen en inhouden naar de concrete lespraktijk maken;
 inhouden koppelen aan een specifieke didactiek of pedagogisch handelen;
 gebruik maken van geschikte leervormen om de doelstellingen van het professionaliseringsinitiatief
te bereiken.

Kennis en vaardigheden
 ervaring in de beschreven context is een pluspunt bij de selectie van kandidaten;
 ervaring met STEM is een pluspunt;
 samenwerken: de begeleider werkt cluster overstijgend samen met de andere begeleiders van de
Pedagogische begeleidingsdienst.

Wat bieden wij?







er wordt voor de nieuwe begeleider een specifiek vormingstraject voorzien
een warme en stimulerende werkomgeving;
opleiding en ondersteuning;
autonomie en verantwoordelijkheid;
opname in een jong en groeiend team;
een vergoeding voor woon-werkverkeer.

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
Informatie over de inhoudelijke aspecten van de opdracht kun je vragen aan els.gallin@g-o.be. Al de
kandidaturen worden discreet en met de nodige aandacht behandeld.
Je kandidatuur met cv en motivatiebrief kun je indienen ten laatste op vrijdag 20 juli 2018 bij
hans.heremans@g-o.be (02 790 96 40). Hij kan je ook meer informatie geven over de selectieprocedure:
 de jury selecteert de kandidaten eerst op basis van het cv, de motivatiebrief.
 de gesprekken zijn gepland na 16 augustus 2018.

