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VACATURE DIRECTEUR BuSO OV1 Type 2

Het schoolbestuur van VZW Scholen Katrinahof zoekt een
voltijdse directeur voor indiensttreding op 1 mei 2020 in het
Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 1 Type2
Peter Benoitstraat 44 te 2018 Antwerpen

Wij verwachten van u:










De verantwoordelijkheid voor kwaliteitsvol onderwijs, gebaseerd op het pedagogisch
project en de eigenheid van Katrinahof BuSO.
Het opvolgen van het beleidsplan waarin duidelijk wordt welke strategische en
operationele doelen de school nastreeft om kwalitatief onderwijs te bieden aan alle
leerlingen.
Het voeren van een goed leerlingenbeleid, didactisch beleid, personeelsbeleid,
nascholingsbeleid en financieel beleid, vanuit een gedragen visie.
De gedrevenheid om alle medewerkers positief te begeleiden en uit te dagen.
De bereidheid tot permanente vorming in functie van verantwoordelijkheid en
opdracht.
De bereidheid om actief mee te werken voor en tijdens de vergaderingen van de Raad
van Bestuur, de oudervereniging, de schoolraad en de directievergaderingen op
verschillende niveaus.
U beschikt over coachende en leidinggevende capaciteiten.

Werkervaring in het buitengewoon onderwijs is een meerwaarde.

Diplomavereisten:
Een bachelor of master en BPB (bewijs van pedagogische bekwaamheid).
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Wat mag u van ons verwachten:

Een boeiende en diverse leerlingengroep type 2.

Een uitdagende functie in een kwaliteitsvolle school voor buitengewoon onderwijs OV1
type 2.

Collegiale ondersteuning van een gemotiveerd team.

Gevestigde interne overlegstructuren: personeelsvergadering, klassenraden,
pedagogische raad, schoolraad, teamoverleg.

De ondersteuning van het schoolbestuur.

Een collegiale samenwerking met de directeur van het basis onderwijs type 2,
Katrinahof BuBaO.

Kansen tot professionele ontwikkeling en tijd om te groeien in de functie.

Statuut: directeur in een voltijdse betrekking.
De wedde is in overeenstemming met de barema’s van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs.
Procedure:

Indien u interesse hebt en in aanmerking komt, stuurt u een sollicitatiebrief met
motivatie en CV per e-mail naar de afgevaardigde van de Raad van Bestuur van VZW
Scholen Katrinahof voor 1 oktober 2019
V.Z.W Scholen Katrinahof
t.a.v. Mevrouw Bambi Leunckens
bambileu@telenet.be


Voor 1 november 2019 wordt u op de hoogte gebracht of u geselecteerd bent en wordt
u al dan niet uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Voor meer informatie of voor een functiebeschrijving kan u contact opnemen met:
Mevrouw Bambi Leunckens, afgevaardigde van de VZW Scholen Katrinahof:
bambileu@telenet.be
of met:
Willem Wagemans , de huidige directeur BuSO Katrinahof:
Wagemanswillem@yahoo.co.uk 0485/32 10 91.

