Prins van Luikschool in Kinshasa ( Democratische Republiek Congo)
zoekt per 25- 08-2019 een FT:

Leerkracht lager onderwijs
Algemene informatie
De Prins van Luik is een Nederlandstalige basisschool met Vlaams leerplan. De school
biedt kleuteronderwijs aan vanaf 2,5 jaar. Er zijn twee kleuterklassen. In de lagere school
(6 tot 12 jaar) wordt er gewerkt in combinatiegroepen. Omdat veel kinderen van thuis uit
Franstalig zijn, wordt bijzondere aandacht besteed aan taalactivering.
De lessen starten om 7u15 en eindigen om 12u30.
De school telt ongeveer 50 kinderen.
We zijn op zoek naar een gediplomeerde leerkracht voor de lagere school.
(zonder diploma, gelieve zich te onthouden)
website : www.pls-rdc.com

Functie
Wat verwachten wij van de leerkracht:










FT Onderwijs op maat geven aan een combinatiegroep in het lager onderwijs
Voorbereiden van lessen, schrijven van handelingsplannen na observaties en
evaluaties
Beschikken over kennis en vaardigheden om anderstaligheid gestructureerd te
begeleiden
Teamplayer zijn binnen een pedagogisch sterk team
Mee organiseren van naschoolse activiteiten, bouwen aan een fijne
schoolomgeving
Respect tonen voor het gastland
Zich flexibil opstellen en over maturiteit beschikken om zelfstandig te leven en
werken binnen een kleine, hechte, maar wisselende gemeenschap
Geëngageerd zijn, over enthousiasme en sterke pedagogische vaardigheden
beschikken
Een engagement aangaan voor 2 jaar vanaf 1 augustus (reisdatum eind augustus
– later te bepalen) 2019

Profiel
Ben je


Heb je





In het bezit van het diploma leerkracht lager onderwijs
Sociaal vaardig, taalvaardig en diplomatisch
Ervaring in verschillende klassen van het lager onderwijs
Affiniteit met het werken in combinatiegroepen
Kennis van coöperatief, zelfstandig leren
Bewijs van pedagogische vormingen



Kan je




Minimaal 3 jaar relevante ervaring in het lager onderwijs
Ervaring met lesgeven in het buitenland en lesgeven in combinatiegroepen (pre)
Wisselende situaties opnemen als een uitdaging
Optimale leerwinst nastreven voor elk kind
Welbevinden en betrokkenheid erkennen als basis van goed onderwijs

Aanbod
Wij bieden een FT contract van bepaalde duur (bereidheid om minimaal 2 jaar te blijven),
een interessant maandloon, een ziekteverzekering bij Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), aansluiting bij CPU (Medisch Centrum voor
Spoedgevallen in Kinshasa), onderdak binnen de entiteit van de school met een basis
aan huisraad, een aangename groene woon- en werkomgeving, jaarlijks heen en weer
vliegtickets, een internationale werksfeer binnen een klein en dynamisch team.
Er is ruimte voor creatieve invulling van het curriculum met aandacht voor Congolese
cultuur en samenleving.
Deze post is een “Non family station”. Eventueel begeleidende familie valt niet onder de
verantwoordelijkheid van de werkgever.

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
In DRC:
 Directeur: Danny Van de Sande +243 906 900 701
 Verantwoordelijke - Frank Tanghe : 00243 970 034 280
Interesse?
Sollicitaties (motivering en CV) in het Nederlands:
Per e-mail :
vdsdanny@gmail.com
pls@pls-rdc.com
Sluitingsdatum voor reacties: 15-05-2019
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Informatie over de omgeving
De DRC is ongeveer 80 maal groter dan België. Het is een erg mooi land, maar zeer
moeilijk bereisbaar wegen de slechte infrastructuur, het ontbreken van
toeristenvoorzieningen. Kinshasa telt 12 miljoen inwoners waarvan de overgrote
meerderheid buiten het stadscentrum woont. Kinshasa is een weinig ontwikkelde stad,
maar beschikt over moderne supermarkten waar alle waren voorhanden zijn. De stad
kent ook een aantal goede restaurants en cafés. Zwemmen, paardrijden, tennissen, golf
en fitness behoren tot de sportieve mogelijkheden. Houd er rekening mee dat niets echt
goedkoop is.
De school ligt nabij het centrum, in de gemeente Gombe waar tal van residenties van
buitenlandse vertegenwoordigingen zijn. De school zelf vormt een groene oase van rust.
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