
De Schoolbrug vzw                                              
zoekt 

1 onderwijsopbouwwerker

(arbeidsduur van min 24u, max 40u/week)
voor een contract van bepaalde duur

Situering

De Schoolbrug  ondersteunt  in  de stad Antwerpen kwetsbare ouders en jongeren in  hun
contacten  met  school  en  werkt  bij  de  school  de  drempels  weg  die  kwetsbare  gezinnen
ervaren.  De  Schoolbrug  zet  hiervoor  tal  van  acties  en  projecten  op  in  scholen.  (zie
www.deschoolbrug.be) 

Voor het team dat samenwerkt met scholen gelegen in het Noorden van Antwerpen 
(Merksem, Antwerpen-Noord, Linkeroever, stuk Antwerpen-Centrum), zoeken we één nieuwe
medewerker.

Taakomschrijving

Je wordt ingezet op de volgende taken:
Als medewerker van De Schoolbrug ben je verantwoordelijk voor het versterken en 
verbinden van ouders, leerlingen en leerkrachten. Dit doe je door een structurele 
samenwerking aan te gaan met scholen. Hierbij zijn persoonlijke contacten een absolute 
must.

Je neemt deel aan overleg zowel intern als extern om een aanbod uit te werken en af te 
stemmen op de noden van de school en de ouders. Hierbij zoek je 
samenwerkingsverbanden op met partners uit de buurt die versterkend kunnen werken naar 
zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. 

Je ondersteunt scholen om in communicatie te treden met ouders en je begeleidt de school 
en de ouders in dit proces. Je gaat hierbij planmatig tewerk met het oog op blijvende, 
structurele veranderingen in de schoolcontext. Je motiveert scholen om zelf aan de slag te 
gaan met knelpunten die ze tegenkomen als ze in communicatie treden met ouders.

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.

Profiel

 Bachelor diploma in een sociaal-pedagogische richting of gelijkwaardig door relevante 
ervaring

 Vlot Nederlands spreken en schrijven
 Kennis van andere talen strekt tot aanbeveling
 Kennis van het Vlaamse onderwijssysteem
 Kennis van de situatie van kwetsbare gezinnen in onderwijs
 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 Office en internet 
 Bereidheid tot occasioneel avond- en weekendwerk
 Je bent flexibel ingesteld
 Je werkt graag in teamverband maar kan daarnaast ook zelfstandig taken opnemen
 Je hebt een gezonde dosis assertiviteit
 Je bent sterk in communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 Je werkt graag projectmatig/procesmatig 
 Je bent analytisch ingesteld
 Je kunt mensen motiveren en aanzetten tot verandering
 Je bent een doorzetter

Functiebeslag

 In samenspraak te bepalen, minimum 24u – maximum 40u/week
 Contract van bepaalde duur: van 27 augustus tot en met 31 december 2018, met 

mogelijkheid tot verlenging

Procedure

Schriftelijk solliciteren kan tot en met zondag 15 juni 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. 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 21 juni 2018 tussen 16 u en 20 u. 
Indien je wordt weerhouden, word je uiterlijk op 19 juni 2018 telefonisch uitgenodigd.

mailto:katleen.vandevelde@deschoolbrug.be

	Situering
	Taakomschrijving
	Profiel
	Functiebeslag
	Procedure

