Geloof jij in het
groeipotentieel van élke
leerling? Zet jij élke
leerling in zijn/haar
kracht?

Is vakdoorbrekend en
leerlinggericht werken
je tweede natuur?

Samen met de

Ben je een geboren
leerling op weg
coach en inspirator voor
gaan,leerlingen?
coachend en

inspirerend?

Krijg jij energie van het
samenwerken in een
klein team?

Durf jij outside the box
te denken

Wil jij mee pionieren en
je schouders plaatsen
onder de verdere
uitbouw van een
innovatief
onderwijsconcept?

Word jij leercoach in de TintelStroom?

Wie zijn wij?
De TintelStroom is dé school voor innovatief onderwijs in Tienen en omstreken. Als één van
de eerste vernieuwende scholen voor secundair onderwijs in de regio organiseren wij
zinvol onderwijs via een unieke en innovatieve onderwijsaanpak. Leerlingen worden
aangemoedigd om zelfsturend aan de slag te gaan, ondersteund door leercoaches die
vanuit een welbepaalde vakexpertise samen met hen op weg gaan en hen doorheen
flexibele werktijden begeleiden. Probleemgestuurd leren wordt structureel georganiseerd:
leerlingen bestuderen en beantwoorden onderzoeksvragen in vakoverschrijdende
projecten, in samenwerking met elkaar én met praktijkpartners. En dit alles vanuit een
groeigerichte mindset: élke leerling kan floreren, mits voldoende inzet, uitdaging én
ondersteuning. Onze leercoaches zetten hier dagdagelijks op in.
Onze school is volop in groei, met volgend jaar onder andere de start van ons 3de jaar. Het
TintelStroom team is daarom op zoek naar twee nieuwe leercoaches om onze school
verder uit te bouwen tot een zesjarige onderwijsstructuur. Ben jij de leercoach die we
zoeken?

Wie ben jij?
Als leercoach
Jij gelooft sterk in de growth mindset en neemt deze als een natuurlijk iets mee in je
handelen en communiceren als leercoach.
Jij kan de groei van alle leerlingen waarnemen, benoemen en waarderen.
Jij weet als geen ander leerlingen te motiveren en te inspireren.
Jij draagt het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen hoog in het vaandel, en
neemt deze mee als toetssteen voor je eigen werking en handelen als leercoach.
Jij slaagt er in op een makkelijke manier verbinding te leggen met leerlingen, en in een
open sfeer coachingsgesprekken met hen aan te gaan.
Jij stelt je op als coach in het individuele leerproces van de leerlingen en begeleidt hen
in het ontwikkelen van eigenaarschap en zelfregulatie van hun leerproces.

Als onderwijsexpert
Jij gelooft 100% in onze onderwijsvisie en, bijgevolg, in onze concrete dagdagelijkse
werking in de klassen en op school.
Jij hebt ervaring met en/of staat open voor innovatieve onderwijsmethodieken om het
zelfsturend potentieel van leerlingen aan te wakkeren en te stimuleren.
Jij hebt een brede interesse en denkt vooral vakdoorbrekend en outside-the-box.
Projectonderwijs is je niet vreemd.
Jij hebt ervaring met en/of staat open voor differentiëren en het creëren van
geïndividualiseerde leerroutes.
Jij hebt ervaring met en/of staat open voor breed en groeigericht evalueren, incl.
procesgericht/formatief evalueren, en op permanente basis.
Jij bent overtuigd van de meerwaarde van de digitale ondersteuning voor het
onderwijsleerproces en wil dit aspect verder uitbouwen, zowel binnen je eigen
vakexpertise als leercoach maar ook binnen de visie en werking van TintelStroom.
Jij slaat met plezier een brug tussen de schoolmuren en de praktijk, en gaat pro-actief
op zoek naar partnerschappen met externe experten.

Als vakexpert
Jij hebt een brede interesse en kan flexibel optreden m.b.t. diverse vakinhouden,
maar zal op TintelStroom expert zijn voor één van de volgende twee vakdomeinen.
Geschiedenis &
Burgerschap

Vreemde talen
(i.e. Frans & Engels)
Jaar 1-2-3

Jaar 1-2-3

Humane
wetenschappen
(i.e. Psychologie & sociale
wetenschappen, Filosofie)
Jaar 3

Als collega leercoach
Jij maakt van 'teamplayer' geen hol begrip, maar vertaalt dit dagdagelijks in een
constructieve en inspirerende samenwerking in teamverband. Deelname aan
dagelijkse overlegmomenten vormt hier een onmisbaar onderdeel van.
Jij krijgt energie van samenwerken, met collega leercoaches maar evenzeer met
partners uit het praktijkveld, of ouders.
Jij bent een initiatiefnemer die met nieuwe ideeën en input de verdere uitbouw van
de TintelStroom mee vorm kan geven.
Jij gelooft in je eigen groeimogelijkheden en gaat hier (pro-) actief mee aan de slag in
het kader van professionalisering.
Jij bent bereid je flexibel op te stellen bij het vervullen van je schoolopdracht.

Aanbod
Een lesopdracht van 11/22, waarbij je in het kader van een schoolopdracht minstens
14 uur op school verwacht wordt. Tijdens deze aanwezigheid op school ben je 100%
beschikbaar voor leerlingen (aanbod/instructie en coaching) en voor overleg met
collega's. Buiten deze uren ben je nog voor TintelStroom actief om voor te bereiden,
administratie te vervolledigen, oudercontacten te organiseren, ... Dit kan, naar eigen
keuze, op school of thuis gepland worden.
De opportuniteit om mee te pionieren en je schouders te plaatsen onder de
uitbouw van de TintelStroom tot dé school voor innovatief onderwijs in Tienen en
omstreken. Jouw aandeel in dit verhaal is van onschatbare waarde. Groeikansen
worden geboden, alsook worden mogelijkheden ondersteund om outside the box te
denken en te werken.

Procedure
Procedure
Eerste selectie op basis van C.V. en motivatiebrief.
Persoonlijk kennismakingsgesprek met selectiecomité.
Uitnodiging om één dag mee te draaien op de
TintelStroom en kennismaking met het team.
Welkom op de TintelStroom. Een planningsgesprek
wordt ingepland.

Vragen & Contact
Je C.V. en motivatiebrief zijn welkom via info@tintelstroom.be ten laatste op 17 mei
2021. Geef duidelijk aan voor welke van de twee beschikbare leercoachposities je
solliciteert, en specifieer duidelijk waarom jij het geknipte profiel hebt voor een school
als de TintelStroom.
Meer toelichting of verdere vragen? Contacteer Mevr. Inneke Berghmans (Coördinator
GO! TintelStroom - 016 91 01 10) of Mr. Stephan Crabbé (Directiesecretaris GO!
TintelStroom - 016 78 18 34).

