
Leraar (m/v) godsdienst/geschiedenis
SINT-JOZEFINSTITUUT in ESSEN
SINT-JOZEFINSTITUUT (/embed/vindeenjob/vacatures/66018091/leraar-m-v-godsdienst-geschiedenis) en zijn partner(s) bieden eveneens deze

vacature aan: SINT-JOZEFINSTITUUT (/embed/vindeenjob/vacatures/66011109/leraar-m-v-godsdienst-geschiedenis)

 Online sinds 13 jan. 2023 - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

 Bewaar

Functieomschrijving
Halftijdse lesopdracht godsdienst 3 ASO/DOD en geschiedenis 1A

Lesgeven in
Geschiedenis

Leraar 1ste graad secundair onderwijs (vereist bekwaamheidsbewijs niet gevraagd)

Godsdienst - katholieke

Leraar 2de graad secundair onderwijs - ASO-KSO-TSO (vereist bekwaamheidsbewijs niet gevraagd)

Jobgerelateerde competenties
Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken

Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en coördineren

Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen

Een of meerdere vakken aanleren

Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden,
oudercontactavonden, ...

Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)

Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling

Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren

Persoonsgebonden competenties
Plannen en organiseren

Creativiteit

Communiceren

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

https://www.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/66018091/leraar-m-v-godsdienst-geschiedenis
https://www.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/66011109/leraar-m-v-godsdienst-geschiedenis


Plaats tewerkstelling
SINT-JOZEFINSTITUUT
HOFSTRAAT 56 2910 ESSEN
Toon op kaart ()

Bijlage: Lesrooster GES-GOD_november 2022.pdf (/api/vindeenjob/vacatures/66018091/bijlage) PDF

Vereiste studies

Prof. bach. Onderwijs: Secundair onderwijs

gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Contract

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Contract van bepaalde duur - van 12 januari 2023 tot 27 januari 2023

Deeltijds - 11 uren per week, te presteren in 3 dagen

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV

Via e-mail: directie@stjozefasoessen.be (mailto:directie@stjozefasoessen.be)
Per telefoon: 03 667 22 88 (tel:03 667 22 88)
Contact: Nancy Lenaert

VDAB-vacaturenummer: 66018091

Online sinds: 2023-01-13

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

https://www.vdab.be/api/vindeenjob/vacatures/66018091/bijlage
mailto:directie@stjozefasoessen.be
tel:03 667 22 88

