De MET LEUVEN
Vacature leerkracht Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (x/v/m)
De MET brengt TRANSITIE IN ONDERWIJS en breekt met de traditionele structuur, vormgeving en invulling van een middelbare
school. Hoe we dit doen kan je lezen op www.demet.eu. Meer achtergrond over deze transitie kan je vinden op
www.transitiellw.be.
De MET is een LERENDE ORGANISATIE. Als organisatie en als team zitten we volop in een leer- en groeiproces: wat houdt de
transitie in die we in de praktijk proberen te brengen in het onderwijs, wat is daar allemaal voor nodig, hoe organiseren we ons
als organisatie, als team, hoe dragen we ons verhaal uit, … Er zijn veel leervragen en onderzoeksvragen die op ons pad komen.
We gaan hier als team en als organisatie (bestuur, ouders, leerlingen) mee aan de slag. We maken bewust tijd en ruimte voor dit
leer- en groeiproces.

AANBOD
●
●
●

Tijdelijke deeltijdse opdracht van 4u/week tot 30/06/2023;
start zo spoedig mogelijk
in regio Leuven

PROFIEL
●

MUST HAVES
○ Growth mindset*
○ Goesting om te pionieren**
○ Pedagogische bekwaamheid
○ Hands-on mentaliteit
○ Je staat volledig achter de pedagogische visie en de praktische uitvoering hiervan.
○ Je maakt gemakkelijk verbinding met kinderen en jongeren.

●

TAKENPAKKET
○ Je begeleidt een leerling bij hem thuis bij wetenschappen;
○ Je volgt het leerproces van de leerling op in de Voortgangsmonitor;
○ Je overlegt regelmatig met de leercoach van de leerling en de expert wetenschappen om af te stemmen.

TIMING en PROCEDURE
●
●
●

We ontvangen graag zo spoedig mogelijk jouw sollicitatie (motivatiebrief en CV) op
annelies.somers@demetleuven.eu;
Heb je nog vragen, bel ons dan gerust even op 0456/303053.
Drempel om te solliciteren? De MET wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit
kwaliteit stimuleert. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht
genderidentiteit, seksekenmerken, seksuele oriëntatie, (etnisch-culturele) achtergrond, religie, leeftijd of
beperking. Ben je onzeker of ervaar je een drempel om te solliciteren? Laat het ons zeker weten.

* Growth mindset: ik wil graag leren, ik omarm uitdagingen, ik houd vol bij tegenslagen, ik zie inspanning als iets wat erbij hoort,
ik sta open voor kritiek, ik leer van en raak geïnspireerd door het succes van anderen
** Pionieren: baanbrekend werk verrichten, vraagt extra inspanning, experimenteren, falen als een optie zien, samen zoeken,
samen aan de weg timmeren, uit je comfortzone durven gaan, outside the box durven denken en werken.

