Vzw Prins van Luikschool
School met Vlaams leerplan
Av. De la Gombe
Gombe, Kinshasa

VACATURE
De Prins van Luikschool VZW in Kinshasa (Democratische Republiek Congo) zoekt per 01-082021 een full time leerkracht lager onderwijs.
Algemene informatie
De Prins van Luik is een Nederlandstalige basisschool met Vlaams leerplan te Kinshasa. Wat onze school
uniek maakt, is niet alleen de setting, maar ook de familiale sfeer. Het is een kleine, fijne school met
ongeveer 55 leerlingen.
De school biedt kleuter- en lager onderwijs aan en er wordt lesgegeven in graadklassen. De lessen
vinden plaats van maandag tot vrijdag van 7u15 tot 12u30. Daarnaast worden er ook regelmatig
evenementen georganiseerd (als de epidemiologische situatie het toelaat).
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan taalactivering, omdat veel kinderen van thuis uit Franstalig
zijn.

Profiel
Je bent in het bezit van een diploma leerkracht lager onderwijs en kan een bewijs geven van
pedagogische vormingen.
Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring in het onderwijs. Ervaring met lesgeven in het buitenland en
lesgeven in graadklassen is een pluspunt.
Je bent enthousiast en beschikt over een positieve ingesteldheid. Je stelt je flexibel op en bent sterk in
probleemoplossend denken. Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
Je bent bereid om in een uitdagende omgeving bij te leren en bij te dragen tot de ontwikkeling van
onderwijs in een meertalige omgeving.
Daarnaast ben je ook geïnteresseerd in andere culturen en spreek je ook een aardig woordje Frans.

Jobgerelateerde competenties
• Onderwijs op maat geven aan een graadklas in het lager onderwijs
• Voorbereiden van lessen, schrijven van handelingsplannen na observaties en evaluaties
• Werken met een digitale agenda
• Invullen van leerlingvolgsysteem
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• Afnemen van Cito-testen
• Kennis en vaardigheden om anderstaligheid gestructureerd te begeleiden
• Mee organiseren van naschoolse activiteiten, bouwen aan een fijne schoolomgeving
• Respect voor het gastland
• Engagement, enthousiasme, sterke pedagogische vaardigheden

Persoonsgebonden competenties
• Flexibiliteit om zelfstandig kunnen te leven en werken binnen een kleine, hechte, maar wisselende
gemeenschap
• Creatief denken
• Organisatievermogen
• Omgaan met stress
• Teamgeest
• Zelfstandig kunnen werken
• Regels en afspraken nakomen

Aanbod
Wij bieden een Full Time overeenkomst van bepaalde duur (bereidheid om minimaal 2 jaar te blijven),
een interessante maandvergoeding, een ziekteverzekering bij Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels (RSZ), aansluiting bij CPU (Medisch Centrum voor Spoedgevallen in Kinshasa),
een arbeidsongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een gemeubelde studio binnen
de entiteit van de school met een basis aan huisraad, een aangename groene woon- en werkomgeving,
een gedeelde schoolauto, jaarlijks heen en weer vliegticket, 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 duty station”. Eventueel begeleidende familie valt niet onder de
verantwoordelijkheid van de VZW Prins van Luikschool.

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: wordpress.pls-rdc.com of u kunt contact
opnemen per e-mail op: pls@pls-rdc.com.

Interesse?
Sollicitaties (motivering en CV) in het Nederlands: Per e-mail: pls@pls-rdc.com
Sluitingsdatum voor reacties: 31/05/2021
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