LERARENOPLEIDING

SLO@SCHOOL
Klaar voor een carrièreswitch via werkplekleren!? Word leraar in één jaar!

Word leraar, leer een fantastisch
vak op een secundaire school,
tussen de leerlingen.
Deel je kennis en doe meer met
jouw expertise.
www.thomasmore.be

Leraar worden via werkplekleren

Ideale mix

Heb jij al een diploma hoger
onderwijs op zak?

De specifieke lerarenopleiding (SLO)
van het CVO HIK en de geïntegreerde lerarenopleiding van de Thomas
More-hogeschool hebben hun
krachten gebundeld.

Ben je het studeren nog niet
moe en denk je aan een
bijkomende opleiding?
Wist je dat er tussen 2017 en
2019 meer dan 6000 nieuwe
leraars nodig zijn? Dat er een
tekort dreigt aan nieuwe en
dynamische leerkrachten?
Waar wacht je nog op?
Stap in ons nieuwe traject en
word écht leraar: in de klas
en tussen de leerlingen.

Samen hebben we een traject uitgewerkt van 60 studiepunten met een
ideale mix: leren in de lerarenopleiding en werkplekleren in een secundaire school.
Hiervoor werken we samen met het
Sint-Pietersinstituut uit Turnhout en
het Sint-Claracollege uit
Arendonk.

SLO@school
Leraar worden in een duaal traject van 1 jaar

Onze troeven

Interesse?

• Je komt meteen terecht op jouw arbeidsmarkt, de secundaire school: een pluspunt bij sollicitaties.
• Je maakt deel uit van het lerarenteam.
Zo leer je en beleef je de job van binnenuit.
• Je krijgt het beste van twee werelden: je
leert het vak in de lerarenopleiding en op
de secundaire school, in de klas en tussen
de leerlingen. Zo kun je de theorie meteen toetsen aan de praktijk.
• Je bent mee met de nieuwste didactische trends.
• Je krijgt intensieve en persoonlijke begeleiding.
• Je ontwikkelt vaardigheden en attitudes
die je toekomstige werkgever sterk zal
waarderen: open communiceren, samenwerken, initiatief nemen …
• Je wordt leraar in één academiejaar via
een flexibel en gevarieerd studietraject
van 60 studiepunten.

Ben je geëngageerd, flexibel, enthousiast
en verantwoordelijk genoeg om deze uitdaging aan te gaan? Sta je open voor vernieuwende ideeën? Neem dan zeker contact
op met:
willy.brion@hik.be
of
katelijne.vanderpas@thomasmore.be
Snel inschrijven is de boodschap.
De plaatsen voor SLO@school zijn beperkt!

Infodagen
Thomas More:
za. 23 juni, 10-14 uur
wo. 5 september, 18-21 uur
CVO HIK
di. 28 augustus om 19 uur

