Gezocht: educator voor Stadlandschap West-Vlaamse hart
Ben jij een gemotiveerde leerkracht die graag een nieuwe uitdaging aangaat? Heb je interesse in
de thema’s natuur, milieu, klimaat, duurzame ontwikkeling en mondiale problematiek? Dan ben jij
de geknipte kandidaat om het dynamisch team van het Stadlandschap West-Vlaamse hart te
versterken. Als nieuwe collega help je De Voelsprieterij verder uitbouwen. Dit is de educatieve
scholenwerking van Stadlandschap die begeleide activiteiten en modules aan de scholen in het
West-Vlaamse hart aanbiedt.
Wat is jouw takenpakket?
-

Voorbereiden, plannen en organiseren van Zoom@regio.
Zoom@regio is de titel van de 2-daagse fietsverkenning met als rode draad het thema
‘voeding’ voor de 3de graad lager onderwijs. Tijdens deze regioklassen leren de leerlingen heel
wat bij over de regio Roeselare/Tielt aan de hand van bedrijfsbezoeken, gidsbeurten,
workshops …

-

Ontwikkelen van een nieuwe Zoom@regio rond het thema ‘water’.

-

Ontwikkelen van nieuwe educatieve modules rond klimaat en de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen.

-

Een breed netwerk van partnerschappen opbouwen i.f.v. deze educatieve werking.

Profiel
-

Je bent vertrouwd met de doelgroep lager of secundair onderwijs.

-

Je hebt een grote interesse in klimaat, duurzaamheid, natuur en milieu, mondiale problematiek
en je bent bereid om je in deze thema’s te verdiepen.

-

Leerdoelen en eindtermen klinken je vertrouwd in de oren.

-

Je kan originele en educatief goed uitgediepte activiteiten voor de doelgroep onderwijs
ontwikkelen.

-

Je hebt een duidelijk beeld van de educatieve noden betreffende onderwijs en beleving in de
thema’s natuur, landschap, klimaat, …

-

Je beschikt over goede communicatieve en administratieve vaardigheden met een basiskennis
van MS Office.

-

Je bent een goeie planner en organisator.

-

Je houdt ervan om relaties op te bouwen, te benutten en in stand te houden.

-

Je bent bereid om af en toe ook zelf modules en activiteiten te begeleiden.

-

Je bent gemotiveerd, creatief, flexibel en dynamisch.

-

Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk.

-

Je kan zelfstandig en in groep werken.

-

Je beschikt over een rijbewijs B.

Voorwaarden en info
De vacature wordt ingevuld via detachering (verlof wegens opdracht). Het betreft een voltijdse
opdracht (38u/week – jaarlijks 35 dagen verlof). Verlenging gebeurt per schooljaar. De functie
staat open voor leerkrachten die tijdelijk zijn aangesteld voor een volledig schooljaar, tot de
proeftijd toegelaten of vast benoemd zijn.
We zoeken iemand die bij voorkeur op 1 september 2022 kan starten.
Je werkt vanuit het Streekhuis Midden-West-Vlaanderen in Roeselare, vanuit het educatief centrum
Sterrebos of van thuis uit (max 2 dagen/week). Je krijgt een laptop, smartphone, fietsvergoeding
en extra scherm om van thuis uit te kunnen werken.

Meer info: Roeland Vanlerberghe – Coördinator Stadlandschap West-Vlaamse hart - 0494 92 81 57
– roeland.vanlerberghe@west-vlaanderen.be
Interesse?
Stuur ten laatste op zondag 26 juni je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar
roeland.vanlerberghe@west-vlaanderen.be.
De sollicitatiegesprekken gaan door op woensdagnamiddag 29 juni in het Educatief Centrum
Sterrebos in Roeselare. Vooraf sturen wij enkele korte vragen ter voorbereiding van het
mondelinge gesprek door.

