
De Egied Van Broeckhovenschool is een nieuwe jezuïetenschool, vlot bereikbaar want op
wandelafstand van trein/tram/metro/bus aan het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek. De
school wil jongeren maximale kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen in een
kwaliteitsvolle doorstroom- of arbeidsmarktgerichte opleiding in de domeinen STEM en
Maatschapp� & Welz�n. Egied wil jongeren opleiden en vormen tot bekwame, bewuste en
sociaal-bewogen jongvolwassenen. De school, die op haar maximumcapaciteit 860
leerlingen zal tellen, start op 1 september met het eerste jaar en groeit vervolgens ieder jaar
mee.

Wie zoeken we? 
 
Je bent bereid om te werken met het ignatiaans opvoedingsproject van de jezuïeten. Je
gelooft in de kracht van onderw�s om de maatschapp� en de wereld mee vorm te geven. Je
wil jongeren aanmoedigen in hun ontplooiing en durft hoge verwachtingen stellen. Je wil hen
uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te gebruiken in het streven naar
een rechtvaardige samenleving.

Als vakbekwame leerkracht wil je leerlingen kennis & inzicht geven, hen inspireren en hen de
liefde voor jouw vak doorgeven. Je wil leerlingen helpen hun k�k te verbreden, nieuwe
perspectieven te ontdekken, te reflecteren en bewust keuzes te maken. 

Zorg dragen voor leerlingen zit in je natuur. Vanuit een vertrouwensvolle relatie toon je
oprechte interesse en maak je t�d voor hen. Je moedigt leerlingen aan en leert hen hoe
respectvol met elkaar om te gaan.

Je gelooft in de bruisende kracht en de r�kdom van diversiteit en waardeert de unieke
smeltkroes die Brussel is. Je erkent de uitdagingen en k�kt er naar uit om onze school te
helpen uitgroeien tot een krachtige oefenplaats in samen leren en samen leven, een warme
plek van vriendschap waar iedere leerling telt. 

Je kr�gt energie van samenwerken en zoekt naar verbinding. Je bent professioneel,
doelgericht en collegiaal. Je vindt het f�n om eigenaarschap op te nemen en je innovatieve ei
kw�t te kunnen. Je hebt zin om je tanden in iets nieuws te zetten, om samen te zoeken naar
de beste aanpak voor onze leerlingen, jezelf te ontplooien en mee het verschil te maken.

Je start op 1 september 2023 en k�kt er naar uit om in aanloop ervan de koppen reeds b�
mekaar te steken met je toekomstige collega’s. We zoeken leerkrachten voor alle vakken die
gegeven worden in het eerste jaar A- en B-stroom.

W� zoeken 15 leerkrachten voor onze nieuwe, secundaire
jezuïetenschool in Sint-Jans-Molenbeek 
(1ste jaar, A- en B-stroom - start 1 september 2023)



Waarom is dit een unieke kans?   

Je staat mee aan de wieg van een nieuw maatschappel�k schoolproject dat vertrekt
vanuit de sterke pedagogische visie van de jezuïeten en staat voor kwalitatief onderw�s.
Je wordt deel van een gedreven, competent, warm en zorgzaam team. Je kr�gt de kans
een gloednieuwe school mee uit te bouwen, stap voor stap, samen met onze leerlingen,
hun ouders en de buurt. Je kr�gt de ruimte om je verder te ontplooien en te
professionaliseren, je kan mee groeien met de school, eigenaarschap opnemen en jouw
expertise, energie en creativiteit inzetten om mee het verschil te maken voor onze
leerlingen. De nieuwe, hedendaagse schoolaccommodatie zorgt voor een aangename
leer- en werkomgeving.

Hoe solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief en cv vóór 16 maart 2023 naar info@egied.be. Een eerste selectie
gebeurt op basis van je motivatiebrief en cv. Uiteraard kr�g je feedback. Vervolgens
nodigen we geselecteerde kandidaten graag uit voor een eerste kennismaking. Wil je
graag meer info? Neem een k�kje op www.egied.be/solliciteer of contacteer Corine
Versteylen, onze directeur. Ze maakt graag t�d voor je. 

 


