De Schoolbrug vzw
zoekt
2 Roma medewerkers
(arbeidsduur van min 24u, max 32u/week)
voor een contract van onbepaalde duur
Situering
De Schoolbrug ondersteunt in de stad Antwerpen kwetsbare ouders en jongeren in hun
contacten met de school en werkt bij de school de drempels weg die kwetsbare gezinnen
ervaren t.a.v. de school. De Schoolbrug zet hiervoor tal van acties en projecten op in scholen.
(zie www.deschoolbrug.be)
Voor de specifieke werking met Romagezinnen zoeken we twee nieuwe deeltijdse
medewerkers.

Taakomschrijving
Je wordt ingezet op de volgende taken en doelen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Roma-gezinnen informeren en sensibiliseren over het belang van onderwijs
Roma ouders toeleiden naar laagdrempelige activiteiten op school
Roma ouders betrekken bij participatieve oudergroepen op school
Bemiddelen in individuele dossiers en bij onderwijsgerelateerde vragen. Deze worden
aangemeld door Roma ouders zelf, door scholen of schoolondersteunende diensten zoals
CLB en CMP, vb. spijbelproblematiek, schooltoelage, doorverwijzing buitengewoon
onderwijs, deelname oudercontact,...
Vanuit individuele vragen een signaalfunctie opnemen naar de school toe of andere
betrokken diensten.
Verhogen bij de school van het inzicht in de situatie van Roma en sensibiliseren van
leerkrachten voor de specifieke drempels waarmee Roma leerlingen worden
geconfronteerd.
Versterken van Roma ouders in hun onderwijsondersteunende rol in de schoolloopbaan van
hun kind
Roma ouders informeren over het belang van een zinvolle vrijetijdsbesteding en het effect
daarvan op het breed leren van hun kind
Bevorderen van communicatie en contacten tussen Roma gezinnen en school
In overleg gaan en samenwerken met scholen en schoolondersteunende diensten zoals
CLB’s, CMP,...
Doorverwijzen en toeleiden van gezinnen naar reguliere diensten voor andere thema's dan
onderwijs (ocmw, caw, politie, jeugdinterventie, …)
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Profiel
Je onderschrijft de 5 kernwaarden van De Schoolbrug:


gelijkwaardigheid: Je gaat samen met leerlingen, leerkrachten en ouders op zoek naar
oplossingen vanuit een gelijkwaardig partnerschap en vanuit de overtuiging dat iedereen
een gelijkwaardige rol heeft in de schoolloopbaan van een kind.



verbinden: Je verbindt en versterkt ouders, leerkrachten en leerlingen in functie van een
succesvolle schoolloopbaan. Je zorgt mee voor vertrouwen, open dialoog en wederzijdse
waardering tussen alle betrokkenen.



geloven in: Je gelooft in de kracht van zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. Je zet
ouders en leerlingen aan om hun schoolloopbaan zelf in handen te nemen en je moedigt
leerkrachten aan om te geloven in de meest kwetsbaren en het verschil te maken voor alle
leerlingen, ongeacht hun afkomst.



maatwerk: Geen twee scholen, ouders, leerkrachten of leerlingen zijn hetzelfde. Je
werkt dan ook steeds een aanpak uit op maat.



gewoon doen: Je laat je niet tegenhouden of afschrikken door tegenslag,
onbekendheid, onwennigheid of door praktische bezwaren. Je neemt zelf initiatief, je bent
daadkrachtig en hebt doorzettingsvermogen.

Functievereisten










Bachelor diploma in een sociaal-pedagogische richting of gelijkwaardig door relevante
ervaring
Vlot Nederlands spreken en schrijven
Kennis van andere talen strekt tot aanbeveling, in het bijzonder Servo-Kroatisch en andere
Oost - Europese talen
Kennis van het Vlaamse onderwijssysteem
Kennis van de situatie van kwetsbare gezinnen in onderwijs, in het bijzonder van
Romagezinnen in Antwerpen
Kennis van de sociale kaart, en daarin effectief je weg kunnen vinden
Kennis van en respect voor de verschillende levensbeschouwingen en culturen
Kunnen werken met Microsoft Word en internet
Bereidheid tot occasioneel avond- en weekendwerk

Functiebeslag




In samenspraak te bepalen, minimum 24u – maximum 32u/week
Contract van onbepaalde duur
Aanvangsdatum contract: 15 februari 2018

Procedure
Schriftelijk solliciteren t.e.m. woensdag 31 januari 2018 met motivatie en CV, bij Katleen Van de
Velde, coördinator van De Schoolbrug vzw, Congresstraat 59, 2060 Antwerpen via
katleen.vandevelde@deschoolbrug.be , tel. 03/292 60 60.
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