
  
 
 
 

 
 059/51 05 24       

info@sterkescholen.be 
www.sterkescholen.be 

 
Algemeen Directeur:  
Chris Vandecasteele 

 

Leon Spilliaertstraat 29 
8400 Oostende 

 
Interne vacature: Aanvangsbegeleider Basisonderwijs: 1 FT 
 

Ambt Aanvangsbegeleider Basisonderwijs 1 FT (interne vacature) 

Profiel - Bachelor Kleuteronderwijs of Lager Onderwijs vereist. 
- Ervaring in zowel het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, als het buitengewoon 

basisonderwijs is sterk aanbevolen. 
- Binnen de nieuwe regelgeving van aanvangsbegeleiding en TADD (CAO XI) sta je in 

voor de begeleiding van de personeelsleden die TABD zijn in aanloop naar hun 
TADD-rechten en dit op verschillende vlakken: vooral onderwijs technisch, maar ook 
sociaal en emotioneel. Dit gebeurt door middel van coachingsgesprekken, geven van 
vormingen, klasbezoeken, ..  

- Ervaring als coach, mentor of peter/meter is een pluspunt. 
- Je rapporteert aan de HR-beleidsondersteuner van de Scholengroep. 

Plaats Op de centrale diensten van de Scholengroep (Leon Spilliaertstraat 29, 8400 Oostende) 
en de deel uitmakende basisscholen. 

Ingangsdatum Startdatum: 1/9/2020 

Verloning Weddenschaal :  
Zie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/  

Kandidaatstelling Op mailadres: annelies.taveirne@sterkescholen.be  en cc naar ad@sterkescholen.be  
U krijgt een expliciete mail terug als je kandidaatstelling goed ontvangen is, wat geldt als 
ontvangstbewijs. 
 
Wij dienen te ontvangen: een uitgebreid CV met foto (max. 3 A4) en een uitgeschreven 
motivatie (max. 2 A4)  in functie van het beoogde ambt. 
 
Gelieve aan te duiden of u kandideert voor een voltijdse of halftijdse aanstelling. (FT: 
maximaal 26 klokuren). 
 
Uiterste datum mail: 14 augustus 2020 om 12h. 

Procedure Na screening van je CV en motivatie, worden de weerhouden en niet weerhouden 
kandidaten op de hoogte gebracht in de week 17 augustus.  
 
De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 20 
augustus vanaf 19h30. 

Beoordeling en 
selectie 

CV – moet voldoen aan de voorwaarden 
Motivatie – 50 punten 
Mondeling interview (inhoud-vorm-attitude) – 50 punten 

Verdere 
inlichtingen 

Chris VANDECASTEELE, Algemeen Directeur 
Annelies TAVEIRNE, HR-beleidsondersteuner 
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