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Onderwijsinstelling :  …………………………………………………………………………………. 

Instellingsnummer :  …………………………………………………………………………………. 

Schoolbestuur        :  stad Roeselare 

Scholengemeenschap :    Stedelijk Basisonderwijs Roeselare 

Nummer scholengemeenschap :    119016 
 

Personeelslid :  …………………………………………………………………………………. 

Stamboeknummer :  …………………………………………………………………………………. 

Opdracht/volume        :  …………………………………………………………………………………. 

Andere aanstellingen :    …………………………………………………………………………………. 

Bijkomende gegevens :    …………………………………………………………………………………. 
 

Eerste evaluator :  directeur  …………………………………………………………………. 

Tweede evaluator :  …………………………………………………………………………………. 
 

 1 Doel van de functie 
 

Op basis van het pedagogisch project van de scholengemeenschap plannen, organiseren, 
uitvoeren, evalueren en bijsturen van (les-)activiteiten in functie van de algemene schoolwerking 
om de doelstellingen m.b.t. de ontwikkeling van het kind op cognitief, emotioneel, motorisch en 
sociaal gebied te realiseren. 
 
 
 
2 Hoofdopdracht en opdracht 
 
2.1 Plannen en voorbereiden van lessen 
 

- planningsdocumenten en voorbereiding opmaken volgens de gecoördineerde schooleigen 
afspraken 

- opmaken en actualiseren van een jaarplan voor alle domeinen en eventueel per vakgebied 
volgens de schooleigen afspraken 

- samen met de parallelklassen een weekplan opstellen volgens de schooleigen afspraken 
- opstellen van een agenda volgens de schooleigen afspraken 
- het nodige opzoekingswerk verrichten  
- rekening houden met de beginsituatie bij het plannen van lessen 
- een didactische aanpak uitwerken die aangepast is aan de behoeften van iedere leerling 
- leermiddelen kiezen en aanwenden in functie van de geformuleerde doelen 
- lesvoorbereidingen volgens de schooleigen afspraken : zicht hebben en reflecteren over 

eindtermen en leerplannen, lesdoelen en inhouden, structuur van de les, didactisch materiaal, 
werkvormen, differentiëringsmogelijkheden en evaluatiemogelijkheden 

- zich documenteren, bijeenzoeken van materialen die ter beschikking worden gesteld 
- voor de aanvang van de lessen zorgen voor werkbladen, didactisch materiaal, toetsen 
- in overleg met het zorgteam individuele handelingsplannen opmaken en/of opvolgen 
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2.2 Zorgen voor een krachtige leeromgeving en een goed klasmanagement 
 

- als leerkracht en opvoeder model staan voor de leerlingen (voorbeeldfunctie) 
- aandacht en zorg hebben voor materialen 
- de schooleigen afspraken en leefregels binnen de praktijk vertalen en die gemaakte afspraken 

laten naleven zowel tijdens activiteiten in als buiten de klas 
- orde en tucht volgens schooleigen afspraken hanteren 
- vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen 
- uitdagende opdrachten op het niveau van de kinderen aanbieden 
- de kinderen inspraak geven  
- leerlingengericht werken 
- de klas ordevol houden, gepast en aangenaam aankleden 
- klaswanden en referentiekaders actualiseren, bijhouden en aanpassen 
- voor aanvang van de lessen de klas tijdig klaarzetten en na de les terug op orde zetten  
- eenvoudige taken i.v.m. klashouden verdelen onder de kinderen 
- zorgen voor een goede schikking, voldoende verlichting/verluchting van het eigen lokaal 

 
2.3. Lesgeven 
 

- de beoogde doelstellingen nastreven 
- differentiatiekansen aanbieden 
- de betrokkenheid en het welbevinden van alle leerlingen bewaken en verhogen 
- gevarieerde werk- en groeperingsvormen flexibel hanteren 
- werkelijkheidsgericht werken 
- zorgbreed werken 
- aandacht hebben voor specifieke individuele problemen van leerlingen  
- eerstelijnshulp bieden bij leerlingen met leerproblemen of -leermoeilijkheden 
- tussentijds evalueren en tijdig en efficiënt remediëren. 
- de schooleigen didactische en methodologische afspraken correct hanteren 
 

2.4 Sociale vaardigheden, waarden en normen 
 
- bijbrengen van elementaire leefregels i.v.m. beleefdheid, hygiëne, gezondheid, veiligheid 
- benadrukken van een positief zelfbeeld 
- zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin, assertiviteit en een positief-kritische ingesteldheid 

bevorderen vanuit de houding van de klasleerkracht die een sociaal positief klasklimaat 
voorleeft en nastreeft 
 
2.5 Evaluatie van de resultaten en de werkwijze 
 
- organiseren van toetsen en proeven volgens de schooleigen afspraken 

- verbeteren van toetsen, (huis)taken, werkboekjes volgens de schooleigen afspraken 
- foutenanalyses maken en van hieruit remediëren 
- leerlingenwerk regelmatig voorzien van opbouwende en kindgerichte commentaar 
- zelfevaluatie bij de kinderen organiseren 
- relevante informatie rapporteren aan ouders volgens schooleigen afspraken 
- zelfevaluatie van de leerkracht over het proces van het lesgeven en van daaruit bijsturen 
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2.6 Klaseigen leerlingenbegeleiding 
 

- het algemeen welzijn van de leerlingen bevorderen door te luisteren en in te gaan op die 
problemen 

- opbouwen van een vertrouwensrelatie met de leerlingen 
- erover waken dat een ziek of gekwetst kind de nodige zorgen toegediend krijgt 
- na afwezigheid wegens ziekte leerlingen bijwerken 
- aandacht hebben voor gezondheidsaspecten, verwaarlozing, sociale problemen en die melden 

bij de zorgcoördinator en/of directie 
 

2.7 Bijdragen tot een goede werking binnen de school en scholengemeenschap 
 
- op een open, respectvolle en loyale manier constructief communiceren met directie, teamleden, 

ouders en externen 
- een gezamenlijke doelgerichtheid en positief collegiaal klimaat binnen het team bevorderen 
- orde en tucht volgens schooleigen afspraken hanteren 
- het schoolwerkplan en de concretisering ervan integraal uitvoeren 
- actief bijwonen van personeelvergaderingen (teamoverleg en deelgroepvergaderingen) 
- binnen de vigerende prestatieregeling actief deelnemen aan meerdere werkgroepen rond 

schoolorganisatorische aspecten en/of pedagogisch-didactische inhouden, mee instaan voor 
objectieve verslaggeving en rapportering aan directie en schoolteam 

- actief bijwonen van pedagogische studiedagen binnen de vigerende prestatieregeling 
- overleggen met de duobaancollega, collega’s van de parallelklassen en ambulante leerkrachten 

en alle betrokken leden van het schoolteam 
- binnen de schoolopdracht het multidisciplinair overleg voorbereiden en er actief aan participeren 

en de gemaakte afspraken strikt opvolgen 
 

2.8 Administratie eigen aan de functie volgens de schooleigen afspraken 
 
- invullen van het aanwezigheidsregister conform de regelgeving 
- observatie- en vorderingslijsten bijhouden 
- de opvolging van de leerlingen registreren binnen het kind/leerling-volgsysteem  
- bijhouden van de planningsinstrumenten 
- notities en syntheses uit overlegmomenten bijhouden 
- verslagen van teamoverleg en werkgroepvergaderingen bijhouden 
- bijhouden van documenten bij pedagogische studiedagen en gevolgde volgens de schooleigen 

afspraken 
- dienstnota’s bijhouden volgens de schooleigen afspraken 
- opmaken van het lessenrooster met aandacht voor alle domeinen/leergebieden volgens de 

schooleigen afspraken 
- opmaken van rapporten en deze van de nodige positieve leerlingengerichte commentaren 

voorzien  
- registreren in functie van de schoolfacturatie volgens de schooleigen afspraken 
- vraaggestuurd documenten opmaken voor inspectie, directie, CLB, logo, revalidatiecentrum 

en/of stagiairs 
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2.9 Overleg en samenwerking 
 

- een vlotte en open communicatie voeren met directie, het schoolteam, externe betrokkenen en 
ouders via de schooleigen kanalen 

- conflicten bespreekbaar maken in een open sfeer gebaseerd op wederzijds respect en dit met 
de rechtstreeks belanghebbenden  

- oudercontacten en rapportbesprekingen organiseren en houden 
- informatie uitwisselen tussen schoolgebonden actoren 
- in samenspraak met de zorgcoördinator advies inwinnen bij de bevoegde schoolomringende 

actoren om leerlingen op een gespecialiseerde wijze professioneel te begeleiden 
 
2.10  Begeleiding van studenten in lerarenopleiding  

 
- bij een vrijwillig engagement begeleiding opnemen voor beginnende collega’s of studenten  
- onderwerp van de activiteiten en doelstellingen bepalen voor studenten 
- voorbereidingen nakijken, bespreken, bijsturen voor studenten 
- activiteiten bijwonen van en bespreken met de student 
- overleggen met docenten van de lerarenopleiding 
- schriftelijk eindverslag van de stage maken volgens de richtlijnen van de lerarenopleiding 

 
3. Nascholing 

 
- nascholing volgen volgens de prioriteiten van de school binnen de vigerende regelgeving 
- in overleg met de directeur een individueel uitgestippeld nascholingstraject volgen  
- pedagogische studiedagen actief bijwonen 
- ervaring uit nascholingen delen met collega’s 
 
 

 4.  Schoolopdracht 
 
- bijdragen leveren tot het opmaken van schoolgebonden planningen 
- binnen de vigerende prestatieregeling verantwoordelijkheid dragen voor specifieke taken als 

individu binnen de school en als lid van opgerichte werkgroepen  
- instaan voor en helpen bij het organiseren van schoolgebonden activiteiten 
- bijdragen leveren aan externe communicatiekanalen 
- verantwoordelijkheid nemen als lid van raden en commissies 
- vervangen van collega’s en overnemen van bijhorende taken en opdrachten 
- begeleiden van thuisrijen 
- toezicht houden op de speelplaats 
-  schooloverstijgende overlegmomenten actief bijwonen 

 
 
 

 
 
 

 
In overleg opgemaakt op datum van …………………………… 
 
Handtekening personeelslid : Handtekening eerste evaluator : 
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In voorkomend geval, elementen waarmee het personeelslid het niet eens is : 
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Beslissing van het schoolbestuur : 
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Voor kennisname op datum van …………………………… 
 
Handtekening personeelslid : Handtekening eerste evaluator : 
 
 
 

 
Voor opvolging proces op datum van …………………………… 
 
Handtekening tweede evaluator : 
 
 
 

 
Wijzigingen van deze functiebeschrijving  
 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
In overleg opgemaakt op datum van …………………………… 
 
Handtekening personeelslid : Handtekening eerste evaluator : 


