Vacature voor directeur
Vrije basisschool De Wingerd
Molenstraat 6
2840 REET

Voor indiensttreding vanaf 1 september 2019

Verwachtingen
De kandidaat
-

is houder van een diploma initiële lerarenopleiding, tenminste professionele bachelor

-

is vertrouwd met de pedagogische-didactische context en evoluties van het basisonderwijs
(kleuter- en lager onderwijs)

-

is emotioneel intelligent en bekwaam om zich in te leven in de verwachtingen van kinderen,
ouders en leerkrachten,

-

kan positief, inspirerend en creatief leiden en is organisatorisch sterk

-

staat open voor vernieuwing en voor de inbreng van kinderen, ouders en leerkrachten

-

kan medewerkers coachen en waardeert hun inbreng

-

is ICT-bekwaam

-

getuigt van een authentieke christelijke gezindheid

-

is bekwaam en bereid het opvoedingsproject van het schoolbestuur in samenwerking met alle
onderwijspartners in praktijk te brengen

-

is ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren

-

is geschikt om externe relaties van de school te behartigen

-

kan zich inleven in de plaatselijke gemeenschap rond de school

-

is bereid tot samenwerking met de lokale parochiegemeenschap

-

is gemotiveerd om mee te werken aan de scholengemeenschap

-

is bereid om regelmatig bij te scholen

De school
De Wingerd is een basisschool gelegen in de gemeente Rumst (deelgemeente Reet). In onze school zijn
er + 280 leerlingen.
Onze school wil kinderen opvoeden tot jongeren die zelfbewust, optimistisch en respectvol in het leven
staan. Kinderen leren verwoorden wat ze denken en voelen. Een gezonde, kritische instelling wordt
gewaardeerd. Oog hebben voor anderen en zich inzetten voor anderen gaan hand in hand. Het
opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke scholen van Vorselaar is hierbij de inspiratiebron.
Onze eerste opdracht is kinderen onderwijzen. We doen dit met moderne leermiddelen en methoden die
geënt zijn op het nieuwe leerplan voor het Katholiek onderwijs: ZILL (Zin in leren! Zin in leven!)
De leerkrachten vormen een hecht team waardoor de doorstroming van de leerlingen vlot verloopt.
Ouders worden sterk betrokken bij het schoolleven. De school kan rekenen op een degelijke
ondersteuning van de ouderraad.
In de katholieke scholengemeenschap de Negensprong optimaliseert de school voortdurend het
onderwijs en de opvoedingswijze.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerden verzenden hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae per brief of mail ten
laatste op 21 februari 2019 naar:

Vzw OZCS Zuid-Antwerpen
T.a.v. Erwin Van Wassenhove
Gemeenteplein 8
2550 Kontich
e-mail: e.vanwassenhove@vorselaaroi.be
Om eventueel hun kandidatuur verder toe te lichten kunnen kandidaten door het schoolbestuur
telefonisch gecontacteerd worden. De sollicitatiegesprekken zullen plaats hebben op een avond in de
week van 25 februari 2019.

Kandidaten kunnen op verzoek het opvoedingsproject van het schoolbestuur ontvangen ozcs.zuidantwerpen@vorselaaroi.be

