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De Scholengroep Arkorum vzw draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het 

onderwijs in 18 katholieke basisscholen in de regio Roeselare-Ardooie.  

Wij zoeken 

• m/v met een relevante bacheloropleiding  

• en met bekwaamheid op het vlak van media   

• die fungeert als ICT-coördinator binnen een team  

• met een opdracht van 25/36 (eventueel combineerbaar met lesopdracht) 

 

We verwachten 

• Je hebt voeling met het basisonderwijs. 

• Je hebt kennis van verschillende besturings- en managementsystemen. 

• Je kan de meest voorkomende technische problemen oplossen. 

• Je kan zowel in team als zelfstandig vlot en resultaatgericht functioneren. 

• Je bent loyaal tegenover het schoolbestuur en tegenover het christelijk geïnspireerd karakter 

van de scholen. 

• Je werkt teamgericht met de directeurs en beleidsmedewerkers van de scholen en medewerkers 

van de algemene diensten.  

• Je bent discreet, tactvol en collegiaal. 

 

Functieomschrijving 

• Je werkt vooral pedagogisch-didactisch. 

• Je ondersteunt de schoolteams bij het opstellen en de uitwerking van een mediabeleid.  

• Je stimuleert de mediakundige ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen 

om mediawijsheid te optimaliseren; 

om verschillende mediamiddelen creatief en doelgericht in te zetten (mediageletterdheid); 

om vaardigheden te ontwikkelen bij het inzetten van media (mediavaardigheid). 

• Je helpt zoeken naar educatieve software en mogelijkheden om media voldoende te 

implementeren in de onderwijsactiviteiten. 

• Je stimuleert de implementatie van (nieuwe) technologieën in onze scholen.  

• Je geeft advies inzake privacy en informatieveiligheid. 

• Je respecteert en stimuleert netiquette. 

• Je informeert je permanent over nieuwe ontwikkelingen door zelfstudie en door deel te nemen 

aan nascholingsinitiatieven, overlegplatformen en netwerken.  

• Je draagt actief bij tot de implementatie van het mediabeleid in onze scholengemeenschap.  

In samenspraak met het College van Directeurs en de werkgroep Media zorg je voor de 

ondersteuning, reflectie en bijsturing van dit beleid.  

 

Aanbod 

• We bieden je een gevarieerd takenpakket en zorgen voor de nodige omkadering. 

• De bezoldiging gebeurt op basis van je diploma overeenkomstig de salarisschalen van het 

Departement Onderwijs. 

• Tijdelijke aanstelling tot het einde van het schooljaar. Na positieve evaluatie kan het contract 

verlengd worden. 

 

Statuut 

Tijdelijk statuut in een gesubsidieerd ambt van het basisonderwijs. Bezoldiging overeenkomstig de 

wettelijke voorwaarden van het Departement Vorming en Onderwijs. 

Interesse voor deze functie? 

Je dient je schriftelijk (via postzending of elektronische post) kandidaat te stellen ten laatste  

op woensdag 15 februari 2023 met sollicitatiebrief, curriculum vitae (inclusief foto). 
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