PROS zoekt een halftijdse hulpverlener/vormingswerker (M/V/X),
bachelor, in een vervangingscontract (tot 30/6/22).
PROS (Positieve Relaties Op School) is een samenwerking van het CGG De Pont met de dienst
onderwijsondersteuning van de stad Mechelen, de Mechelse scholen, het Vlaams departement Onderwijs en
Welzijn en CLB’s. Het project werkt kortdurend en intens samen met de leerling, zijn/haar gezin, de school en
het CLB teneinde een escalatie van probleemgedrag op school te vermijden of constructief aan te pakken en
de leerling opnieuw optimale ontwikkelingskansen te bieden.
PrOS werkt krachtig aan een herstelgerichte filosofie binnen de school.
PrOS hecht veel belang aan betekenisvolle relaties binnen de school, het gezin, de stad en de collega’s.
PrOS biedt hulp waar nodig, werkt preventief aan goeie afspraken en biedt vorming en training.
PrOS hecht belang aan je talent en competenties en streeft naar diversiteit zoals in de samenleving.
“No signifcant learning can occur without a significant
relationship…”
James Comer
Ben je iemand…
- met enkele jaren ervaring in psychosociale begeleiding van jongeren en gezinnen
- die vertrouwd is in het samenwerken met scholen en CLB’s
- met een diploma bachelor in de menswetenschappen.
- die graag vorming geeft aan onderwijsprofessionals
- die werkt en denkt vanuit een herstelgerichte visie
- die een cultuursensitieve houding aanneemt
- die zelfstandig, flexibel en mobiel kan werken en genuanceerd kan denken.
- die ervaring heeft in het werken met conflictsituaties
- met kennis over en voeling met kinderpsychiatrische beelden
- die loyaal en creatief in team wil werken
- die vlot en correct kan communiceren, meertaligheid is een troef.
Dan heb je misschien interesse voor deze functie:
- aanwerving zo snel mogelijk, verloning volgens barema CGG, ervaring vereist
- het CGG zorgt voor logistieke en inhoudelijke ondersteuning bij inwerking in PrOS
- werken met jongeren tussen 12 en 18 jaar (modules NAFT, herstel, switch, klasteambuildings,
individuele begeleiding en vorming), met speciale aandacht voor kansarme en sociaal zwakkere
leerlingen, hun gezinnen en met de begeleiders van de scholen en de CLB’s. Je staat in voor
begeleiding, overleg en vorming.
Hoe solliciteren?
- Ten laatste 24 oktober 2021, per e-mail met curriculum vitae en motivatiebrief naar Tom van
Waterschoot (CGG De Pont, vestiging Mechelen, tom.vanwaterschoot@cggdepont.be) en tevens naar
Bob Cools, directeur CGG De Pont (sollicitatie@cggdepont.be), met vermelding van
referentienummer ‘PB10ba ’
- Informatie: Tom van Waterschoot, 0485/43 34 64 en www.prosgoedgedacht.be

