Functietitel

Begeleider inclusieve buitenschoolse kinderopvang Antwerpen

Datum

30 juli 2021

Plaats in het organogram
De begeleider inclusie staat onder het gezag van en rapporteert aan de lokaal verantwoordelijke.
Competenties
Taakgericht
- Initiatiefnemend
- Ordelijk
- Gestructureerd
Waardegebonden
- Betrouwbaar
- Discreet
- Neutraal
- Omgaan met diversiteit
Persoonsgebonden
- Flexibel
- Verantwoordelijk
- Zelfstandig
- Creatief
- Geduldig
- Leervermogen hebben
Organisatorisch
- Probleemoplossingsgericht
- Organisatievermogend
Interactief
- Samenwerkend
- Communicatief
- Klantgericht
Functie
De begeleider inclusie staat in voor het begeleiden van schoolgaande kinderen met specifieke
zorgbehoeften & het ondersteunen van collega’s bij de integratie van kinderen met specifieke
zorgbehoeften in de werking.

Taken
Algemeen
Veiligheid
- Fysieke en psychische integriteit waarborgen
- Veiligheidsvoorschriften naleven en garanderen
- Externe en interne regelgeving toepassen
Regelgeving
- Externe regelgeving opvolgen en toepassen
- Interne regelgeving toepassen
Persoonlijke groei
- Vorming, bijscholing en coaching volgen
- Zelfontwikkeling
Communicatie
Communicatie
- Informatie doorgeven aan collega’s, lokaal verantwoordelijke, ouders en externen
- Vragen, klachten en suggesties van ouders signaleren aan de lokaal verantwoordelijke
- Problemen signaleren
Overleg
- Deelnemen aan teamoverleg
- Deelnemen aan werkgroep
Werking/Organisatie
Kwaliteit
- Procedures naleven
- Structuur aanbrengen
- Individuele benadering
- Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
- Werken volgens sociale en ethische normen
Pedagogie
- Activiteiten op maat aanbieden
- Conflicten oplossen
- Ruimte indelen
- Verzorging
- Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
- Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten

Info
Relaties tot andere functies
De medewerker administratie werkt nauw samen met:
- Lokaal verantwoordelijke
- Collega’s
- Ouders
Tewerkstelling
- Afhankelijk van de nood.
Loon
- De medewerker wordt betaald volgens barema binnen PC 331.
- Maximale anciënniteit: 5 jaar.

Deze functiebeschrijving is niet beperkend, kan ten allen tijde worden aangepast aan nieuwe
evoluties of organisatorische accenten binnen de groep Komma.

