KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN VOORKEMPEN

Vacature directeur (m/v) – Voltijdse opdracht
Dorpsschool, Dorpsplaats 5, te 2531 Vremde

De school
Dorpsschool Vremde is een warme, actieve en landelijk gelegen school waar leerlingen, leerkrachten en
directie werken aan een harmonieuze ontwikkeling van de kinderen vanuit een christelijk geïnspireerd
opvoedingsproject.
De school telt ongeveer 120 kleuters en 270 leerlingen in de lagere school. Het schoolteam bestaat uit
een 35-tal personeelsleden. De school maakt deel uit van de scholengemeenschap Vrije Basisscholen
Voorkempen en behoort tot het schoolbestuur KOBA Voorkempen.

Taakomschrijving
Pedagogisch-didactisch
•

U faciliteert het schoolteam bij de realisatie van het pedagogisch project van de school en u bewaakt
de realisatie ervan.

•

U streeft samen met het schoolteam de onderwijsdoelen na.

Coördinatie
•

U coördineert het dagelijkse schoolgebeuren.

•

U voert, in samenwerking met het schoolbestuur, het personeelsbeleid, het financieel, materieel en
logistiek beleid van de school.

•

U coördineert de impact van het bouwproject dat in de school wordt gerealiseerd en dit zowel voor
leerkrachten en kinderen als voor ouders en andere betrokkenen.

Communicatie
•

U bent een aanspreekpunt voor de kinderen, leerkrachten en ouders.

•

U ondersteunt de hartelijke, familiale sfeer op school en blijft deze verder uitbouwen.

•

U getuigt van een christelijke levensvisie.

Samenwerking
•

U coacht het schoolteam op positieve wijze en met openheid voor vernieuwing – zonder daarbij de
eigenheid van de school uit het oog te verliezen.

•

U werkt samen met overleg- en beleidsorganen.

•

U werkt constructief samen met de directeurs van de scholengemeenschap en het schoolbestuur.

•

U stimuleert en onderhoudt een goede samenwerking met het parochieteam.

•

U leidt de school in een geest van openheid en overleg en communiceert helder naar alle participanten.
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Vacature directeur – Voltijdse opdracht – Dorpsschool Vremde
Profiel en competenties
•

U heeft een groot hart voor kinderen, zowel voor de allerkleinsten als voor de oudere leerlingen, in
het bijzonder voor de meest kwetsbare.

•

U deelt samen met het schoolteam een duidelijke visie op zorg en welzijn voor kinderen.

•

U beschikt over pedagogische en didactische kennis en inzichten met betrekking tot 2,5- tot 12-jarigen.

•

U kent de principes van interne kwaliteitszorg en kunt ze samen met het schoolteam effectief toepassen.

•

U volgt pedagogische ontwikkelingen nauw op en u bent daarbij attent voor de relevantie van die
ontwikkelingen voor de implementatie ervan binnen de school. U bent bereid tot zelfstudie en het volgen
van gerichte navormingen.

•

U beschikt over organisatorisch, probleemoplossend en coördinerend talent.

•

U handelt consequent en durft beslissingen te nemen.

•

U beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden met het oog op de talrijke contacten met
de leerlingen, de teamleden, de ouders en derden.

•

U kan en wil positief denken, motiveren, delegeren en leiding geven aan een schoolteam en daarbij
ondersteunt u de collegiale samenwerking.

•

U bent stressbestendig en u heeft oog voor de draagkracht van het team.

•

U beschikt over een aantal ‘standaard’ ICT-vaardigheden.

•

U bent ook buiten de schooluren beschikbaar.

Toelatingsvoorwaarden
•

U heeft een diploma bachelor in het kleuter-, lager of secundair onderwijs.

•

U bent vastbenoemd in het onderwijs en hebt voldoende onderwijservaring.

•

U bent bereid de vormingscursus PROFS (professionalisering schoolleiders) te volgen.

•

U kan voltijds in dienst treden op 1 september 2019.

Procedure
Indien u meer informatie over deze vacature wenst, kunt u contact opnemen met dhr. Luc Verpoorten,
afgevaardigd bestuurder van het schoolbestuur KOBA Voorkempen (03 304 14 30,
luc.verpoorten@kobavoorkempen.be).
Kandidaten versturen hun kandidatuur tot en met 16 juni per post én per mail naar:
•

vzw KOBA Voorkempen – Nooitrust 4 – 2390 Malle

•

luc.verpoorten@kobavoorkempen.be

Enkel schriftelijke kandidaturen met volledig curriculum vitae worden aanvaard.
Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op
woensdag 19 juni 2019.
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