
 
 
 
 
 

  VACATURE 
 

 

Internaat Zuid biedt een thuis op school voor alle jongens en meisjes uit de Scholengroep Sint-Michiel 
Roeselare (behalve VISO en Barnum). Het internaat telt ca. 130 jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 19 
jaar.  Internaat Zuid zet in op studie- en leerbegeleiding, deugddoende ontspanning en hartelijke opvoeding. 
  
Wij zoeken  

internaatsopvoeder voor indiensttreding op 2020-01-20, voltijds. 
Contract: bediende van bepaalde duur (maandag 20 januari 2020  tot 3 juli 2020), 40 u per week (100%).  
Werkgever: vzw Scholengroep Sint-Michiel Campus Klein Seminarie-Vabi. 

 
We verwachten 

 Je beschikt over een bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring (bv. diploma van orthopedagogie -  
VSPW graduaat orthopedagogie of gelijkwaardig). 

 Kennis van/ervaring in het begeleiden van jongeren met autisme is een pluspunt.  

 Je hebt een sterk organisatievermogen en je bent flexibel.  

 Je bent bereid om je werktijd in overleg te organiseren en aan te passen volgens de noden van het internaat. 

 Je bent bereid om minstens 2 nachten (slapende waak) te presteren. 

 Je bent discreet, tactvol en collegiaal.  
 
De opdracht 

 Je bent verantwoordelijk voor jongens en/of meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die les volgen in 
verschillende onderwijsvormen ASO, BSO en TSO.  

 Je begeleidt de internen tijdens studie- en ontspanningsmomenten, tijdens de maaltijden, de speelplaats- en 
avondactiviteiten. 

 Je staat in voor de begeleiding van een concrete leefgroep en van individuele internen: opvoedend, socio-
emotioneel, studiegericht…  

 Je ziet toe op het naleven van het internaatreglement, o.a. orde en netheid, veiligheid, regels en afspraken. 

 Je staat borg voor een hartelijke en respectvolle omgang met de internen en verzorgt een tactvolle 
communicatie met de ouders. 

 Je deelt zorgzaam de informatie van de individuele leerlingendossiers binnen het opvoedersteam, de 
betrokken leerkrachten en/of de externe begeleidingsdiensten (CLB,  GON-leerkrachten,..). 

 
Specifiek gedeelte 

 Je werkt volgens het uurrooster van het internaat. Dit betekent, naargelang van je persoonlijk uurrooster, op 
elke schooldag (uitgezonderd op vrijdag) vanaf 16.00/16.30 uur èn op woensdag vanaf 13.30/15.00 uur.  

 Het internaat is gesloten van vrijdagnamiddag (15.00 u.) tot zondagavond (20.30 u.).  

 In een voltijdse opdracht (100%) presteer je minimum 2 nachten (slapende waak) en maximum 1 avonddienst 
tot 22 uur. 

 
Aanbod  

 Bezoldiging op basis van jouw diploma overeenkomstig de weddenschalen van het departement Onderwijs.  

 De functie wordt toegewezen door de directeur-eindverantwoordelijke van Campus Zuid na 
sollicitatiegesprekken en advies van de internaatsverantwoordelijke.  

 
Meer informatie 
De heer Guy Corveleyn, internaatsverantwoordelijke, op het nummer 051 26 47 38  
of guy.corveleyn@sint-michiel.be. 
 
Hoe solliciteren?  
De schriftelijk gemotiveerde sollicitaties met curriculum vitae (inclusief foto) richt u aan  

Internaat Zuid t.a.v. Guy Corveleyn 
Zuidstraat 27, 8800 Roeselare  
of via email naar guy.corveleyn@sint-michiel.be  
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