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VACATURE DIRECTEUR BASISONDERWIJS
Basisschool Sint - Cordula
Vordensteinstraat 32 / Gelmelenstraat 12 / Venstraat 39A - 2900 Schoten
Voor onze basisschool Sint - Cordula te Schoten zijn we op zoek naar kandidaten voor de invulling van
het ambt van directeur met ingang van 1 september 2019. Je vervangt de directeur van de
kleuterschool die de functie van codi opneemt voor onbepaalde duur.

Waar zal je aan de slag gaan?
Je vormt samen met je collega-directeur een team dat een kleuterschool met twee vestigingen en
een lagere school aanstuurt, samen goed voor een zeshonderdtal leerlingen. Je komt terecht in een
dynamische, warme school met aandacht voor elk kind, ouder en medewerker. Een school die leeft,
groeit en vernieuwt. Je hoofdopdracht is gericht op de aansturing van de kleuter vestigingen.
De basisschool Sint - Cordula maakt deel uit van KBS (Katholieke Basisscholen Schoten), een
scholengemeenschap bestaande uit 6 scholen waarvan de directies op regelmatige basis overleggen.

Wat is jouw profiel?
Je bent in het bezit van een professionele bachelor met een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Je ondersteunt het christelijk pedagogisch project, de visie en de kerndoelen van de school en geeft
deze mee vorm.
Je hebt oog voor vernieuwingen in de onderwijswereld en je kan met het oog op de implementatie
ervan veranderingsprocessen structureel aanpassen.
Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling. Je hecht veel belang aan een open en
transparant overleg met uw team, met ouders en met collega-directeurs.
Je toont coöperatief leiderschap. Samen met je collega-directeur coördineer, delegeer en coach je
het team van leerkrachten en medewerkers.
Je hebt een sterk zorggerichte visie. Het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen,
leerkrachten, medewerkers en ouders zijn voor jou belangrijk.
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Je bent flexibel en bereid om samen te werken in de ruimere context van een wijzigend
onderwijslandschap. Daartoe is een voortdurende professionalisering noodzakelijk.
Je bent bereid om deel te nemen aan de driejarige Profs-opleiding van directeurs vanaf 01/09/2019.
Je bent administratief sterk; kennis van financiën is een meerwaarde.
Je kan vlot omgaan met ICT-toepassingen en toont interesse in de evoluties die zich aandienen.
Doorgedreven kennis van Google toepassingen is een meerwaarde.

Procedure en modaliteiten
De aanstelling gaat in op 1 september 2019.
Je richt jouw digitale of schriftelijke sollicitatiebrief
en uw curriculum vitae aan de voorzitter van het schoolbestuur;

Mevrouw Chris Van Noten
Papenaardekenstraat 37 - 2900 Schoten
chris.vannoten@sg-kbs.be

De sollicitaties worden afgesloten op 8 februari 2019.

Na uitnodiging door het schoolbestuur neem je deel aan de verdere sollicitatieprocedure.

Deze omvat een schriftelijke proef op zaterdag 16 maart 2019 en een mondelinge proef op zaterdag
23 maart 2019.

Namens het schoolbestuur
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