Datum: 18 september 2020
Aan: Leerlingen L3, L4, L5 en L6
Betreft: Sollicitaties KiParle

Beste leerlingen van L3, L4, L5 en L6,

We vernieuwen dit schooljaar de werking van ons KiParle
(Kinderparlement). Dit om kinderen de kans te geven om
te groeien in bepaalde vaardigheden of net hun talenten
aan te spreken. Het wordt dus nu een engagement voor
een volledig schooljaar.
Wat zijn eigenschappen die iemand in het KiParle al heeft of net wil ontwikkelen (werden door de
kinderen in ons laatste KipParle van vorig schooljaar samengebracht. Dit is dus een profiel van iemand die zetelt in het
KiParle):











goed kunnen nadenken over…
dingen goed kunnen uitleggen, durven praten
goed kunnen luisteren, niet enkel je eigen ideeën willen opdringen
graag organiseren
goed kunnen omgaan met anderen
ook dingen willen doen die je misschien niet altijd leuk vindt
iemand zijn die we kunnen vertrouwen
open staan voor nieuwe ideeën
een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben

Herken jij jezelf in deze eigenschappen of ben je gemotiveerd om aan deze eigenschappen te
werken zodat je jezelf de kans kan geven hierin te groeien?

Ja, dan ben je klaar om op sollicitatiegesprek te komen bij meneer directeur. Deze gesprekken
zullen plaatsvinden in de week van 21 september. Bij het bureel van meneer directeur zal je een lijst
vinden waarop jij je naam en klas kan noteren. Je wordt op dat moment dan verwacht. Wees op
tijd, dat geeft alvast een goede indruk… ;-)
Bereid je goed voor op dit gesprek. Je zal meneer directeur moeten overtuigen van je kwaliteiten en
laten voelen dat je echt gemotiveerd bent om je dit schooljaar ten volle in te zetten in het KiParle.
Concreet: 1 keer per maand een vergadering (met leerkracht en/of directie) tijdens de schooluren,
verslag opmaken van deze vergadering, uitwerken van de werkgroepen, aanbrengen van nieuwe
ideeën, organisatie van initiatieven, zaken op school durven in vraag stellen, …
Ik hoop heel wat kandidaten te mogen ontvangen. Het KiParle zal maximaal bestaan uit 8 à 10
leden. De plaatsen zijn dus beperkt.
Ik kijk alvast uit naar ons gesprek!

Directeur Kevin Francken

Venusstraat 3 • 2520 Oelegem • tel.: 03/383.10.31 • fax: 03/385.91.27 • info@st-lucia.be • www.st-lucia.be

