Lesgevers Wiskunde – Wetenschappen (Bijzondere
Wetenschappelijke Vorming)
Bij scholengroep Impact gaan we voluit voor durven, doen, eruit leren en inspireren. Onze
scholen maken indruk door in te zetten op werkplezier, waardering, levenslang leren en een
warme bedrijfscultuur. Onze ambitie is om iedereen te laten excelleren, zowel leerlingen als
collega’s.
De secundaire scholen De Passer en Atheneum Brugge zullen samen het 7de jaar
Bijzondere Wetenschappelijke Vorming organiseren vanaf 1 september 2022. Deze
opleiding is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, specifiek bedoeld voor
studenten die in het secundair een richting met minder wiskunde en wetenschappen hebben
gevolgd, maar in het hoger onderwijs een wetenschappelijke opleiding wensen te starten.
De opleiding is ook geknipt voor werkstudenten gezien het aandeel zelfstudie. Meer info over
de opleiding in het algemeen vind je op www.onderwijskiezer.be (7de jaar BWV) of
https://pro.g-o.be (leerplannen). Het exacte programma wordt uitgetekend met de aan te
werven lesgevers.
Functieomschrijving
We zijn op zoek naar sterke persoonlijkheden om deze nieuwe richting mee vorm te geven.
Heb je een passie voor wetenschappen reageer dan als de bliksem. Het betreft een
aanstelling voor schooljaar 2022-2023, met mogelijks verlenging.
Naast het uitvoeren van de klassieke taken van een leerkracht, zien we je ook graag…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen ondersteunen en motiveren
Orde en structuur in een klas creëren
Mee je schouders zetten onder de organisatie van projecten
Nauwkeurig het leerlingvolgsysteem opvolgen
Individuele handelingsplannen opmaken
Interveniëren in crisissituaties
De transfer maken tussen individuele zorg en klassikale zorg
Stralen
….

We bieden volgende opdrachten aan:
•
•
•
•

16/20 Wiskunde
4/20 Fysica
4/20 Chemie
4/20 Biologie

Een combinatie van deze opdrachten is mogelijk mits het juiste bekwaamheidsbewijs.

Profiel
We zoeken Masters / Licentiaten met een aantoonbaar geschikte opleiding in de materie.
Een bewijs van pedagogische bekwaamheid en (enige) ervaring in het lesgeven zijn een
must: het gaat immers om een hybride opleiding waar contactmomenten en labowerk

afgewisseld worden met begeleiding van zelfstudie en afstandsonderwijs. Lesgevers dienen
naast een gedegen vakkennis dus ook degelijke IT-skills te hebben en open te staan voor
differentiatie. Kennis van meerdere leerplatformen strekt tot aanbeveling. Goed om kunnen
met adolescenten en hen begeleiden in de overgang van leerling naar student eveneens.
Aanbod
De aanstelling loopt van 01/09/2022 tot en met 30/06/2023. Als tijdelijke in het onderwijs
geniet je in de zomervakantie van uitgestelde bezoldigingen. In september 2023 start dan
een nieuw contract.
Plaats van tewerkstelling is Atheneum Brugge en De Passer Sint-Michiels.

Sollicitatieprocedure
Gelieve CV en motivatiebrief door te mailen naar info@atheneumbrugge.be, dir. V.
Schelstraete en directeur@de-passer.be, dir. I. Vanmoortel voor 19/04/2022.
Meer info kan u verkrijgen bij de personeelsverantwoordelijken Sofie Vercarre
(sofie.vercarre@de-passer.be) en Mieke Gilté (personeel@atheneumbrugge.be). We
garanderen je een reactie. Kom je in aanmerking, dan nodigen we je uit voor een gesprek
met beide directies en een korte demoles voor een kleine jury waarin je ons overtuigt van je
capaciteiten (afspraak in samenspraak met de kandidaat eind april).

