VACANTVERKLARING
CKSA, het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen, zoekt voor de

GVBS De Vuurtoren,
Lange Kongostraat 17 te 2060 Antwerpen

een directeur in een voltijdse betrekking
met ingang van 1 mei 2021
De kandidaten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
minimaal 10 jaar ervaring hebben in het onderwijs,
in vast verband benoemd zijn in een onderwijsinstelling,
minimaal het diploma kleuteronderwijzer/onderwijzer hebben,
beschikken over agogische vaardigheden,
eventueel beschikken over een diploma of getuigschrift van een voortgezette
vorming,
- zich kunnen vinden in het schooleigen pedagogisch project van de school,
- bij voorkeur woonachtig zijn in de regio.
-

Van de kandidaat wordt het volgende profiel verwacht:
1. Visie
De kandidaat:
- heeft een ruime kijk op mens en maatschappij,
- heeft een stevig engagement voor het christelijk opvoedingsproject,
- heeft een duidelijke visie op de opdracht van een school in de samenleving
die in de lijn ligt van de visie van het schoolbestuur,
- staat open voor vernieuwing in het onderwijs met respect voor traditie.
2. Sociale vaardigheden
2.1. Communicatieve vaardigheden
De kandidaat:
- is communicatief sterk, is taalvaardig,
- is luisterbereid en heeft inlevingsvermogen,
- is een goed aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen,
- kan discreet omgaan met verkregen informatie.
2.2 Leiderschap
De kandidaat:
- kan het leerkrachtenteam op een democratische en participatieve
manier inspireren en begeesteren,
- kan omgaan met verschillen in opvattingen en gedrag van de mensen
waarmee hij moet samenwerken,
- kan leiding geven aan het team: prioriteiten aangeven, beslissingen
nemen, duidelijkheid bieden, knopen doorhakken, delegeren, een
realistische tijdsplanning hanteren,
- kan leerkrachten evalueren, begeleiden en stimuleren in hun opdracht.

2.3 Samenwerking
De kandidaat:
- kan een pedagogisch project en een schoolwerkplan mee ontwikkelen, evalueren en bijsturen,
- kan als ‘ambassadeur’ van de school samenwerken met verschillende
raden en externe instanties (ouderraad, schoolraad, schoolbestuur,
scholengemeenschap, wijk, stad,…).
3. Motivatie
De kandidaat:
- is bereid en in staat de nodige tijd te investeren in de job,
- verbindt zich tot permanente vervolmaking (er wordt o.a. verwacht dat de
directeur na aanstelling de directiecursus van Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgt).
4. Andere vaardigheden
De kandidaat:
- is stressbestendig (en kan bijgevolg omgaan met crisissituaties en slecht
nieuws),
- heeft en toont zelfvertrouwen,
- is een goede organisator,
- heeft zin voor orde en stiptheid (voert o.a. administratieve taken correct
uit),
- vindt zijn weg in de onderwijswetgeving,
- is computervaardig,
- heeft noties van (school)financiën.
Selectieprocedure:
- De kandidaten kunnen tot 18 februari 2021 solliciteren per brief of e-mail door
een sollicitatiebrief en een curriculum vitae te sturen naar de gedelegeerd bestuurder van CKSA:
Geert Van Kerckhoven
Otto Veniusstraat 22 te 2000 Antwerpen
geert.van.kerckhoven@cksa.be
In dit schrijven reiken de kandidaten alle elementen aan waaruit onderwijskundige inzichten, agogische vaardigheden en vakdidactische deskundigheid
blijken, alsook hoe deze deskundigheid tijdens hun loopbaan uitgebreid en
verdiept werd.
- Na een eerste selectie, op basis van de kandidatuurstelling, worden betrokkenen uitgenodigd voor een schriftelijke proef op 24 februari 2021. De plaats en
het uur worden later meegedeeld.
- Op 3 maart 2021 worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor interviews door twee commissies. Deze gesprekken gaan vanaf 13 uur door in
BuSO De Ark, Manchesterlaan 50 te 2030 Antwerpen.
Meer informatie:
- Algemene info over de school vind je op de website: www.de-vuurtoren.be.
- Voor meer info over de vacature kan je terecht bij Luc Bettens, de ankerpersoon van het schoolbestuur in De Vuurtoren: luc.bettens@cksa.be.

