Vacature beleidsmedewerker leerlingenbegeleiding
Middenschool Sint-Rembert Torhout
Ken je ons al?
De Middenschool Sint-Rembert Torhout is een school met een brede eerste graad
secundair onderwijs in Torhout en een kleinere afdeling in Lichtervelde. Gespreid over
beide afdelingen zijn dagelijks zo’n 115 personeelsleden en ongeveer 1150 leerlingen
actief op onze school.
Wij geloven dat kinderen hun talenten moeten kunnen ontplooien en hun vaardigheden
moeten kunnen ontwikkelen. We zetten hier ten volle op in waarbij de ontwikkeling in de
groei naar volwassenheid en het welbevinden van iedereen hoog in het vaandel wordt
gedragen.

Functieomschrijving
Als beleidsmedewerker denk je actief mee bij het uitstippelen van een kwaliteitsvolle visie
en zorg je voor de nodige coördinatie en coaching van het zorgbeleid. Je werkt mee aan
het algemeen kwaliteitsbeleid van de school met aandacht voor welzijn bij leerlingen en
leerkrachten. Je denkt actief mee bij het verder ontwikkelen van de visie op
professionalisering in functie van het zorgbeleid (specifiek toegespitst op socio-emotionele
begeleiding en leerbegeleiding).
Samen met de leerlingenbegeleiders sta je mee in voor het opvolgen van leerlingen die
zich in een sociaal-emotioneel moeilijke situatie bevinden. Je kunt goed inschatten
wanneer een leerling (acute) nood heeft aan verdere en gepaste hulpverlening en je kunt
daarbij de nodige stappen zetten en contacten leggen. Je creëert een veilige en
vertrouwde omgeving voor leerlingen die nood hebben aan een persoonlijk gesprek.
Je neemt ook actief deel aan overlegmomenten i.f.v. leerlingbegeleiding. Enerzijds bereid je
het wekelijks teamoverleg voor (cel leerlingenbegeleiding) waarvan je ook de rapportering
doet en je coördineert de verdere opvolging van leerlingen. Anderzijds coördineer je
eveneens het teamoverleg en de werking van de leerlingbegeleiding.
Daarnaast ben je een belangrijke schakel in het contact en de communicatie tussen
zowel interne als externe stakeholders. Je geeft input bij klassenraden en oudercontacten
vanuit het zorgbeleid. Je coördineert de aanvragen voor verhoogde zorg of uitbreiding
van zorg voor leerlingen bij specifieke onderwijsbehoeften in overleg met directie. In de
context van het zorgcontinuüm maak je begeleidingsplannen op voor leerlingen. Je volgt
samen met de directie de (her)oriënteringen van leerlingen op in samenwerking met
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leerling, ouders en het CLB. Je werkt actief mee aan het realiseren van gelijke
onderwijskansen op school.
Je bent aanwezig op school tijdens de schooluren; afwijkend daarvan kan een gepland
gesprek met ouders of een overleg buiten de schooluren plaatsvinden net zoals beperkte
aanwezigheid in de vakantie bv. in functie van de voorbereiding van een nieuw schooljaar.
Aan een infodag en opendeurdag participeer je als lid van het schoolteam.

Profiel
Master psychologie of orthopedagogie
Professionele Bachelor in een menswetenschappelijke richting (ervaring in het onderwijs of
een CLB is een pluspunt)

Jouw (kern)talenten
➢ Empathisch kunnen omgaan met jongeren die zich in een in een socio-emotioneel
moeilijke situatie of crisissituatie bevinden.
➢ Als een vertrouwenspersoon kunnen fungeren tussen diverse actoren.
➢ Je kunt zelfstandig, accuraat, functioneel en planmatig werken, maar je bent eveneens
een teamspeler.
➢ Je beschikt over uitstekende administratieve, computer- en organisatorische
vaardigheden.
➢ Je bent geduldig, communicatief en toegankelijk, ook in drukkere situaties.
➢ Je bent loyaal en flexibel en je kunt je aanpassen aan veranderende omstandigheden.
➢ Als personeelslid van een katholieke dialoogschool inspireer je vanuit jouw functie op
professionele manier leerlingen in hun groei naar volwassenheid.

Wij bieden jou
➢ Een openstaande vacature met een bespreekbaar volume tussen de 50 en de 100%
➢ Verloning volgens het officiële barema. Dit is afhankelijk van jouw diploma. Je hebt
voor deze functie geen diploma als leraar nodig.
➢ Een eigen werkruimte met de nodige faciliteiten.
➢ Een uitgebreide aanvangsbegeleiding en kansen tot professionalisering
➢ Een flexibele startdatum in onderling overleg.

In het kort
Geloof jij net zoals wij dat alle kinderen de kans moeten krijgen om zich te ontplooien en
te groeien? Hou je van coördineren en organiseren? Wil je jouw stem laten horen en mee
het beleid van een inspirerende school uitwerken? Solliciteer dan nu!
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Sollicitaties worden via mail verwacht tegen ten laatste vrijdag 16 september 2022 bij de
directie van de Middenschool (middenschool.directie@sint-rembert.be), Bruggestraat 23,
8820 Torhout.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 19 september 2022.
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