
Stroom is een jonge en vernieuwende eerstegraadsschool in de bruisende 
buurt van de Vaartkom. Als leerling krijg je bij ons de tijd en ruimte om te 
kijken wat jou wel en niet ligt, wat je graag doet of waar je sterk in bent. 
Met een aanpak die tegelijk vertrouwd en anders is, zorgen we voor een 
vlotte doorstroom van het basis naar het secundair onderwijs en van de 
eerste naar de tweede graad.

Stroom is ook een school die mee beweegt met de stad en de wereld om 
zich heen. Het is vooral een school die onder stroom staat: waar we onze 
leerlingen energie en prikkels geven om hun eigen weg te zoeken en te 
vinden.

Om samen het beste uit onze leerlingen te halen, zijn we op zoek naar  

leerkrachten Frans, 
Nederlands, Engels en 
geschiedenis
en een zorgleerkracht

Wie zoeken we?
Als Stroom-leerkracht ben je zowel expert als coach: je reikt kennis aan, 
maar moedigt de leerlingen ook aan om met die kennis aan de slag te 
gaan. 

Als zorgleerkracht sluit je aan bij het flexteam en volg je de leerlingen op 
die bijzondere noden hebben.

Je bent een teamspeler en werkt voortdurend samen met je collega’s, 
maar ook met je leerlingen, ouders en externe partners.

Stroom is een eigentijdse, maar ook een eigenzinnige school. Het is 
dan ook belangrijk dat je je als leerkracht kan vinden in onze visie. Meer 
informatie daarover vind je op onze website: www.stroomleuven.be 

Stroom wil een school zijn voor alle leerlingen en zet dan ook extra in op 
diversiteit. Die diversiteit zien we graag weerspiegeld in ons schoolteam.

We zijn een school in voortdurende ontwikkeling met een eigen 
pedagogisch-didactische aanpak. Daarom zoeken we collega’s die 
bereid zijn om regelmatig in overleg te gaan met het team en extra 
voorbereidingswerk op te nemen. 



Tijdens de zomervakantie voorzien we enkele dagen waarin we elkaar 
beter kunnen leren kennen en je helemaal onderdompelen in onze 
visie  en manier van werken. Het huidige Stroom-team kijkt er naar uit 
om samen met jou aan de slag te gaan en zal zeker een hulp betekenen 
tijdens je startperiode.

Over welke opdrachten gaat het concreet?
Het gaat steeds over opdrachten voor een volledig schooljaar. Je kan 
verschillende vakken combineren. HIeronder lijsten we het aantal uur op 
per vak

• Engels: 3/22

• Frans: 14/22

• geschiedenis: 6 à 8/22

• Moderne talen (basisoptie): 2 à 6/22

• Nederlands: 14/22

• zorgleerkracht: 8/22

Hoe kan je solliciteren?
Zie je het helemaal zitten om als leerkracht aan de slag te gaan in Stroom? 
De aanwervingsprocedure verloopt als volgt:

• Stuur een mail naar solliciteren@stroom.ksleuven.be 
• In bijlage voeg je je motivatiebrief en curriculum vitae toe (liefst in 

PDF-formaat).
• Vertel in je sollicitatie zeker waarom jij helemaal in Stroom past en 

wat jou uniek maakt.

• We maken een eerste selectie op basis van de schriftelijke sollicitaties. 
Vervolgens nodigen we je uit voor een gesprek.

www.stroomleuven.be
info@stroom.ksleuven.be

016 79 79 35


