Geïndividualiseerde functiebeschrijving
Tijdelijke leerkracht bewegingsopvoeding lager onderwijs - kleuteronderwijs
Scholengemeenschap
KODB

KODB

Naam : ……………………………………………………………….
Stamboeknummer : ………………………………………….
Eerste evaluator :
Tweede evaluator : Voorzitter Chris Moors
Evaluatie: voldoende (V), onvoldoende (O), twijfel (T)

Taken op het niveau van de klas
A 2.1

stelt voor zijn leerlingengroepen vanuit
de leerplannen een jaarplanning op. Er
is een harmonische verdeling over de
verschillende bewegingsthema's waarbij rekening wordt gehouden met de
aanwezige accommodatie, het aantal
leerlingengroepen en het werkelijk aantal lestijden dat beschikbaar is per jaar.
Tevens worden de activiteiten gerangschikt in stijgende moeilijkheidsgraad
per bewegingsthema. Zo bekomt men
leerlijnen die een verticale doorstroming waarborgen.

A 2.2

registreert, in zijn agenda - de datum,
lesuur en de klas(sen), het lesonderwerp, de doelen en de aandachtspunten ; hij kan voor doelen en de uitwerking ook verwijzen naar de lesvoorbereidingen.

A 2.3

noteert gegevens uit de observatie en
de evaluatie, en tips voor bijsturing.

A 2.4

zorgt ervoor dat de lessen/activiteiten
op elkaar en op de beginsituatie van de
leerlingen aansluiten.

Toelichting

Evaluatie

A 2.9

is erop gericht om in de activiteiten te
werken aan motorische basisvorming,
die omvat het ontwikkelen van motorische competentie, van een gezonde en
veilige levensstijl, van een realistisch
zelfconcept en van het sociaal functioneren ; met nadruk op integratie van
kennis, inzicht, vaardigheden en
attitudes.

A 3.2

staat in voor het goed gebruiken van de
sportinfrastructuur en biedt de leerlingen zo een aangename, gestructureerde en veilige leer- en leefomgeving.

A 3.18

is in wat hij onderneemt erop gericht om
bij de kinderen een positief zelfbeeld te
ontwikkelen.

A 4.10

kan op een respectvolle en constructieve wijze over de vorderingen van
leerlingen communiceren.

Taken op het niveau van de school
B 1.2

participeert aan initiatieven die de
school neemt om zich naar buiten toe
als katholieke basisschool te profileren.

B 3.1

draagt bij tot het sportief imago van de
school, biedt kinderen de mogelijkheid
tot het beoefenen van verschillende
spel- en sportactiviteiten, en bevordert
klas- en schooloverschrijdende bewegingsinitiatieven.

B 3.2

neemt initiatieven met betrekking tot
het goed gebruiken van de sportinfrastructuur ; dat houdt o.a. in : controle
van het materiaal en signaleren van
tekorten, voorstellen formuleren tot
aankoop, medewerking verlenen
aan het opstellen van een uurrooster
met betrekking tot de bezetting van de
infrastructuur, zo nodig instaan voor de
aankoop van gymkledij, contacten
leggen met zwembaden, met sportdiensten, in het kader van afspraken rond
het gebruik van de infrastructuur…

B 3.3

organiseert en promoot sportdagen.

Toelichting

Evalauatie

B 3.4

levert een bijdrage aan activiteiten die
met de leerlingen van verschillende
groepen of met de hele school worden
uitgewerkt ; zoals een schoolfeest, een
grootouderfeest, extra-murosactiviteiten, het opstellen en verspreiden van
een schoolkrant.

B 6.9

respecteert de administratieve en pedagogische richtlijnen voor leerkrachten,
zoals die door het schoolbestuur in het
Algemeen Reglement en het arbeidsreglement vermeld staan.

Schooleigen opdracht
C

Toelichting

Evaluatie

Toelichting

Evaluatie

de leerkracht engageert zich voor de
volgende schoolprioriteit(en) :

Werken aan professionele ontwikkeling
D1

neemt deel aan initiatieven die de
professionalisering van het team tot
doel hebben, waaronder teamgerichte
nascholing en begeleidingstrajecten
van de pedagogische begeleiding.

D6

is erop gericht om van anderen, van zijn
collega's of van professionele ondersteuners te leren.

Algemene conclusie
E

Datum:
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