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Basisonderwijs Dominiek Savio is op zoek naar een:  
 
 

Leerbegeleider (orthopedagoog) (m/v) 

 
De basisschool Dominiek Savio is een school buitengewoon onderwijs type 4. Een school voor 
kinderen tussen de 2,5 jaar en 12-13 jaar met een (neuro)motorische beperking. Voor elke leerling 
rekening houdend met zijn/ haar mogelijkheden en beperkingen, voorzien we een kwaliteitsvol 
onderwijsaanbod op maat. 
 
Functie: 

- Ondersteunen van het schoolteam in het creëren van een gepast leerklimaat. Hierbij is 
de leerbegeleider verantwoordelijk voor het voorwaardenscheppende en staat de 
dialoog met de leerkrachten, therapeuten onderwijs en opvoeders centraal. 

- Mee uitwerken van de schoolvisie.  

- Ontwikkelen en implementeren van het zorgbeleid. 

- Groepswerkplan opmaken in dialoog met leerkrachten en therapeuten.  

- Individuele handelingsplanning op onderwijsniveau.  

- Eventuele ondersteuning in de klas.  

- Nauwe samenwerking met de orthopedagoog van het MFC. 

 

Jouw profiel: 

- Je beschikt over een diploma Master in de Pedagogische Wetenschappen 
(Orthopedagogiek)  

- Ervaring met de doelgroep is een pluspunt.  

 

Ons aanbod: 

- Een voltijds vervangingscontract (= 32 klokuren) van 18 april 2017 tot en met 30 juni 
2017. Eventuele verlenging: van 1 september 2017 tot en met 27 november 2017 
(voltijds) en van 28 november 2017 tot en met 30 juni 2018 (halftijds).  

- Verloning volgens de weddeschalen van de Vlaamse Overheid departement Onderwijs 
(weddeschaal 542).  

 

Solliciteren: 

CV en motivatiebrief via mail bezorgen t.a.v. Annabel Deneckere, directeur 
(annabel.deneckere@dominiek-savio.be) ten laatste op vrijdag 10 maart 2017. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 25 maart vanaf 15u00. Wie uitgenodigd 
wordt voor een gesprek wordt persoonlijk gecontacteerd.  
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