
 

Functieomschrijving 

Voor onze school GO! Basisschool De Puzzel zijn we op zoek naar een zorgcoördinator. Onze school is 

een kleine basisschool met stedelijke context in de wijk Arsenaal te Mechelen. Wij zijn heel fier op 

onze diversiteit en hier mee kunnen omgaan is een absolute must. We zetten heel hard in op 

verbondenheid tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Aanvullend zijn we een echte 

‘buurtschool’, die samenwerkt met onze wijkwerking. Onze school, waar leerlingen centraal staan,  

stimuleert zelfstandigheid en creativiteit bij ieder kind.  

Takenpakket 

Je bent de rechterhand van de directie en je ondersteunt en begeleidt het leerkrachtenteam, onder 

andere aan de hand van de noden die zij aangeven.  

Je houdt je bezig met zorg gerelateerde taken.  

Je legt contacten met ouders en externe organisaties, steeds vertrekkende vanuit respect en 

positiviteit.  

Je informeert over resultaten, gedrag van het kind en moeilijkheden. 

Je wordt als zorgleerkracht ook op de klasvloer ingezet, om kinderen (met leerachterstand of -

voorsprong) te begeleiden. Of je werkt bv. mee aan de leesbevordering van de kindjes van het eerste 

leerjaar. 

Je zorgt ervoor om steeds op de hoogte te zijn van (en je leest) nieuwe publicaties omtrent 

onderwijs, die er voor zorgen dat wij ons nog verder kunnen professionaliseren en onze interne 

kwaliteit verbeteren. 

 

Je volgt ook de wetgeving op de voet, zodat we alles kunnen actualiseren.  

Je organiseert, samen met de directie, o.a. klassenraden, MD(S)O’s, werkgroepen en je voelt je sterk 

genoeg om hier ook het woord te nemen. 

Je analyseert en verwerkt gegevens n.a.v. de afname van bv. OVSG-toetsen en de databundels van 

Agodi. 

 

Vaardigheden 

 

Je hebt expertise in klasmanagement. 

 

Je hebt een pedagogisch-didactisch sterke basis. 

Je hebt notie van het opstellen van IAC-trajecten. 

Je bent vertrouwd met aanvangsbegeleiding. 

Je bent geen digitale leek, werken met onze platformen (Questi, Smartschool en Google Drive) kan al 

doende aangeleerd worden. Nadien ben je de beheerder hiervan. 



Je kent de werking van het GO! zorgcontinuüm. 

 

Persoonsgebonden competenties 

Coachende vaardigheden. 

Discretie. 

Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

Plannen en organiseren. 

Empathie. 

Luistervaardigheden. 

Je hebt een hart voor het GO!-onderwijs en onze GO!-waarden zijn je niet onbekend. 

 

Aanbod 

Je krijgt een voltijdse opdracht en je staat open voor overleg na de schooluren. 

Wij bieden de mogelijkheid om bij GO! Centraal de opleiding tot zorgcoördinator te volgen. 

Je komt terecht in een leuk team waar samenwerken centraal staat. 

 

Plaats van tewerkstelling 

Go! Basisschool De Puzzel, Leuvensesteenweg 41, 2800 Mechelen. 

Onze school is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij station Mechelen). 

 

Solliciteren 

Interesse in deze functie?  

Stuur dan je cv en motivatiebrief voor 15 februari 2023 via email naar mevrouw Saskia Van Aerschot 

op directie@depuzzel.be .  

Na grondige selectie op basis van CV en motivatiebrief, word je uitgenodigd op een 
sollicitatiegesprek met de directie van de school en de HR manager van de Scholengroep. 
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