
Jobaanbieding voor alle mensen die gepassioneerd zijn door de natuur en de
kindertijd (leraar, opvoeder, botanist, ...).

BOS democratische school is op zoek naar een begeleider.

Presentatie
BOS is een democratische school die sinds twee jaar, 4 dagen per week een twintigtal kinderen van 3
tot 13 jaar opvangt.

Wij volgen een pedagogie die gebaseerd is op vertrouwen, autonomie, respect voor individuele
ritmes, zelfgestuurd leren, democratisch medebeheer van de school, nauw contact met de natuur en
Nederlands-Franse tweetaligheid. Engels wordt ook veel gebruikt door zowel volwassenen als
kinderen.

Het hoofddoel van onze begeleiders is in de school aanwezig te zijn als bewakers van een
democratische pedagogie, d.w.z. de wens van de kinderen te ondersteunen om vrij te leren, te
ontdekken en te spelen. Wij zijn eerder op zoek naar sterke en rijke persoonlijkheden dan naar
specifieke pedagogische vaardigheden.

Voorgestelde positie
We zoeken een persoon om het team aan te vullen om de kinderen te begeleiden in hun leerproces.
Het halftijds werk wordt over een week verdeeld tussen twee volledige dagen met de kinderen en
een halve dag bezinning door het pedagogisch team. We zijn op zoek naar een ondersteuner om te
beginnen in september 2022.

De begeleider is verantwoordelijk om
● De veiligheid van de kinderen te waarborgen en hen te respecteren
● Een actieve waarnemer te zijn en de kinderen te laten evolueren
● De kinderen te steunen in hun nieuwsgierigheid als ze hulp nodig hebben
● Kinderen op hun verzoek te ondersteunen bij formeel en informeel leren
● Zo nodig de bemiddeling tussen partijen die met elkaar in conflict zijn te vergemakkelijken
● Uitvoering te geven aan en deel te nemen aan de democratische werking van de school
● Deelnemen aan teamvergaderingen

Met betrekking tot de school, de context en het bestuur
● Deelnemen aan opleidingen in verband met het project en de sociocratie
● Het schoolproject ontwikkelen in samenwerking met het team en de leden van de vereniging
● Deelnemen aan oudervergaderingen
● Deelnemen aan info sessies voor geïnteresseerde ouders
● Deelnemen aan de promotie van de school
● Deelnemen aan het "toelatingstraject" van de kinderen
● Extra vrijwilligersuren (bijv. nieuwe projecten)

Profiel vereist
● Passie voor zelfgestuurd leren en democratisch onderwijs
● Franstaligen: kennis van het Nederlands wordt zeer op prijs gesteld
● Nederlandstaligen: kennis van Frans wordt zeer op prijs gesteld
● Oprecht van aard zijn, eerlijk, respectvol tegenover mensen, aandachtig en opmerkzaam.
● Onze begeleiders erkennen dat alle kinderen mensen zijn, dat ze hun behoeften hebben en

dat al hun emoties altijd relevant zijn



● Hebben een intrinsiek respect voor de natuur.
● Ervaring met de democratische onderwijsaanpak (Sudbury in het bijzonder) is gewenst
● Passie voor leren, zowel individueel als collectief, formeel en informeel
● Comfortabel in het werken met kinderen van 3 tot 18 jaar
● Vermogen om zich aan te passen, te luisteren, ruimdenkend te zijn en vragen te stellen
● Sterke interpersoonlijke vaardigheden
● Verantwoordelijkheidsgevoel
● Ervaring in projectbeheer
● Actief zijn in het democratisch leven (zin voor debat, discussie, uitwisseling, enz.)
● Goede teamgeest
● Autonoom zijn, initiatief tonen
● Vlot zijn met computertools
● Sterk aanbevolen en noodzakelijke lectuur alvorens te beginnen: Free to Learn door Peter

Gray.

Wij bieden
● Een unieke beroepservaring in een innoverend project
● Een deeltijds uurrooster (2,5 dagen/week) via Smart of CDD (nog vast te stellen)
● Gevarieerd werk
● Het delen van vaardigheden in een school die openstaat voor de wereld

Interesse?
Stuur uw sollicitatie (cv en een korte motivatiebrief) uiterlijk 31 juli 2022 per e-mail naar
info@brusselsoutdoorschool.be.

BOS (democratische school)
gelegen te:
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