VACATURE HANDWEVER – CVO GENT zoekt…

een leerkracht handweven
- schooljaar 2022-2023 (vanaf september 2022)
- voor de beginnersmodule 'A1 Eenvoudige bindingen’ (3x)
- ongeveer een halftijdse lesopdracht; (11,25/23)

diploma

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=vak&niv=VWO&id=1391

competenties
handwever (in opleiding)
-

praktijkervaring handweven – zelf ontwerpen en uitweven van handgeweven stalen of stoffen
o de praktijk met alle verschillende stappen zelfstandig kunnen toepassen
o voorkeur: je bent vertrouwd met de opleiding, de modulaire structuur en volgde hierin
modules

-

uitgebreide kennis van bindingsleer
o dit met zorg kunnen overbrengen; basis uiterst belangrijk
o vakjargon hanteren en de cursisten het juiste materiaal en benodigdheden weten te
gebruiken

-

goed inzicht in werking van diverse types weefgetouwen
o op verschillende types tafel- en trapgetouwen kunnen werken
o daaraan kunnen sleutelen als er zich problemen voordoen

-

link tussen technologie, ontwerp en praktijk vlot leggen
o binnen een module of meerdere modules worden theorie, ontwerp en praktijk gegeven
volgens het leerplan en het daaraan gekoppelde moduleplan dat de leerkracht zelf
opmaakt
o organisatorisch goed zijn en voorop de praktijk kunnen plannen zodoende de hele
klasgroep alle praktijkopdrachten kan uitvoeren, hierin ook weten aan te passen
afhankelijk van afwezigheden en noden

-

probleemoplossend ondersteunen van cursisten
o inzicht hebben waar cursisten fouten maken en hen daarin bijsturen
o kunnen inspelen op technisch, ontwerp en praktijk gerelateerde vragen die steeds zeer
divers zijn
o cursisten opvolgen; logistiek, pedagogisch en deels administratief

flexibel op volgend mogelijke lesdagen en lesuren
-

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: overdag
maandag, dinsdag, donderdag: avond
zaterdag: voormiddag

Binnen hetzelfde schooljaar kunnen er meer lesuren gegeven worden dan op andere momenten. Dit
is steeds afhankelijk van het lessenrooster per schooljaar. In de periode van april stelt men een
nieuwe lessenrooster op en kan de leerkracht van lesdag en -moment verschuiven.

toekomst
- mogelijke uitbreiding naar andere module(s) en meer uren
- zin om de opleiding verder uit te bouwen, te organiseren en te ondersteunen:
o
o

de opleiding verder weten te vormen, plannen en organiseren;
zin hebben om het atelier aan te pakken, in de toekomst ook extra taken te willen
opnemen zoals opmaak infobrieven, Facebookpagina onderhouden, activiteiten zoals
opendeurmomenten, ambachtenmarkten willen ondersteunen, ...

- cursusmateriaal verder uitwerken en aanpassen

plaats tewerkstelling
CVO GENT - Weefatelier Handwever, Martelaarslaan 13, 9000 Gent

contact

Hebt u interesse om bij CVO GENT aan de slag te gaan? Bezorg ons uw motivatiebrief en CV voor
30/05/2022 via solliciteren@cvogent.be tav Sophie Peelman, directeur; de sollicitaties gaan door op
1/06/2022 of 2/06/2022.
Een troef: bezorg ons uiterlijk maandag 23/05/2022 uw portfolio/weefstalen met uw naamgegevens
op volgend adres: CVO GENT, tav Els Barbé/Ingrid De Smul, Martelaarslaan 13, 9000 Gent, of mail
uw portfolio naar ingrid.desmul@cvogent.be en els.barbe@cvogent.be
Voor praktische vragen mag u mailen naar: Ingrid De Smul, email ingrid.desmul@cvogent.be

