
 

 

zoekt voor de  

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Omnibus, Tielendorp 43, 2460 Tielen 

een voltijds zorgcoördinator m/v 

voor indiensttreding per 1 september 2019 

Verwachtingen 

 

De kandidaat: 

- is houder van een vereist diploma (bv. professionele bachelor onderwijs ), heeft voldoende  

  pedagogische kennis van het basisonderwijs en kan zowel aangesteld worden in zorgpunten als  

  lestijden (een gevolgde BANABA-opleiding zorg is een pluspunt);  

- getuigt van een authentieke christelijke gezindheid, 

- is bekwaam en bereid om het opvoedingsproject van het schoolbestuur en de school in   

  samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te brengen, 

- is flexibel, contactvaardig en kan samenwerken in teamverband; 

- begeleidt en ondersteunt samen met de directeur zowel structureel op schoolniveau (cf. breed  

  zorgbeleid) als op het niveau van leraren, ouders en kinderen; 

- volgt pedagogische informatie op; 

- heeft kennis van ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen en leerstoornissen bij lagere  

  schoolkinderen; 

- kan goed gesprekken voeren met ouders en externen; 

- organiseert en coördineert de samenwerking met het CLB en derden; 

- initieert een aanpak op maat en ondersteunt de leraren in de eerste lijn; 

- is voldoende ict-vaardig en helpt bij de implementatie van een digitaal kind- en leerlingvolgsysteem 

(cf. Questi); 

- is wanneer nodig ook beschikbaar voor avondafspraken op school. 

 

De school 

De GVBS De Omnibus is een basisschool die behoort tot de scholengroep van de Zusters der 

Christelijke Scholen van Vorselaar. De school is gelegen in het centrum van het landelijke dorp Tielen 

en telt meer dan 320 leerlingen die begeleid worden door een team van 25 leraren. Naast de 

hoofdvestiging is er ook een wijkschool met de jongste kleutergroepen. De school maakt werk van 

goede contacten met de ouders en lokale gemeenschap en draagt zorg voor alle kinderen. 

 Kandidaatstelling 

Geïnteresseerden verzenden hun kandidatuur met motivering en cv per brief of per mail voor 25 juni 

2019 naar 



 

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Omnibus 

t.a.v. Lieve Van Ballaer, directeur 

Tielendorp 43 

2460 Tielen 

e-mail: directie@vbs-omnibus.be  

Sollicitatiegesprekken hebben plaats op het hierboven vermeld adres op dinsdag 2 juli 2019 vanaf 

09.00 u. Het is mogelijk dat een tweede gespreksronde plaatsheeft op donderdag 4 juli 2019. 

mailto:directie@vbs-omnibus.be

