
  

School voor Buitengewoon Onderwijs zoekt 
enthousiaste en deskundige THERAPEUT voor type 3 * en type 2 ** 

Kerntaak : 

Je staat samen met collega’s in voor begeleiding van en onderwijs aan kinderen met een 
(rand)normale begaafdheid en gedrags-en emotionele stoornis* en voor leerlingen met een 

verstandelijke beperking**. 
In deze begeleiding staan 3 pijlers voorop : rust, stabiliteit en veiligheid.  Deze vormen de 

noodzakelijke basis om te komen tot onderwijs en vorming op maat.  

Zo bieden we de kinderen ontwikkelingskansen aan die ze daadwerkelijk aankunnen.  
 

De Triangel is een school met een duidelijke visie, waar je binnen een sterk geëngageerd team het 
verschil maakt! 

 

Wij vragen : 
Een pedagogisch diploma: paramedici: ergotherapeut of kinesitherapeut 

Interesse in het werken met kinderen met gedrags-en emotionele stoornissen en verstandelijke 
beperking 

Werkervaring in het (buitengewoon) onderwijs 
Kennis van autisme, leerstoornis, hechtingsproblematiek, basale stimulatie en maatschappelijk leren 

is/zijn een pluspunt 

Een positieve attitude gekenmerkt door veerkracht en focus op mogelijkheden 
Een sensitief-responsieve houding 

Verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen en de bredere werking 
Leerbereidheid, soepelheid en aanpassingsvermogen  

Beschikbaarheid ook buiten de schooluren voor o.a. overleg  

Rijbewijs en eventueel eigen vervoer  
Een kerkelijk mandaat  voor rooms-katholieke godsdienst  

 
Wij bieden : 

Deeltijdse betrekking van 04 11 2019  tot 30 06 2020  

6/32  op 1 dag of 2 halve dagen in de week 
Een boeiende, uitdagende en afwisselende job in een aangename werksfeer 

Een vast  uurrooster 
Betaling volgens barema Vlaamse Overheid 

 
Heb je zin om samen met ons het verschil te maken? Richt je schriftelijke sollicitatie voor 

23 oktober 2019 aan: 

Tav Nancy De Roo – Directeur BuBaO  
via mail naar info@scholendeeik.be  

tel. 09/370.72.16 
plaats van tewerkstelling 

BuBaO De Eik - type 3 - Lekestraat 35 - 9900 Eeklo  

BuBaO de Triangel – type 2 -Molendreef 16c – 9920 Lievegem 
 

Sollicitatiegesprekken op vrijdag 25 10 
 

Meer informatie over de werking kan je lezen op  
www.scholendeeik.be    www.scholendetriangel.be    www.dvcdetriangel.be 

mailto:bubao@dvcdetriangel.be
http://www.scholendeeik.be/
http://www.scholendetriangel.be/

