
  
  

 DIRECTEUR basisonderwijs voor de Vrije Basisoefenschool Wijnegem (m/v)  
  
  
De Vrije Basisoefenschool Wijnegem is een warme school die staat voor kwaliteit, geborgenheid en 
talent. Op onze school neemt het kind altijd een centrale plaats in. In deze omgeving kan het zich 
ontplooien tot een eigen persoonlijkheid in de samenleving. De school is trots op de grote 
betrokkenheid van iedereen bij de ontwikkeling van onze kinderen.  
 
Onze school, 150 jaar geleden door de Zusters Annonciaden van Huldenberg opgericht, wordt  
sinds een twintigtal jaren geleid door een eigen onafhankelijk schoolbestuur dat zich door de 
christelijke waarden laat inspireren en deel uitmaakt van het netwerk van katholieke scholen van 
Vlaanderen . De school telt ruim 600 leerlingen. Ruim een veertigtal leerkrachten zijn er 
tewerkgesteld. 
 
 
Voor onze school zijn we op zoek naar een VOLTIJDSE DIRECTEUR BASISONDERWIJS. 
  
Onze  directeur zal  
 

] het pedagogisch project van de Basisoefenschool Wijnegem onderschrijven en 
daadwerkelijk als lid van het directieteam mee realiseren; 

] zich met enthousiasme engageren om het ZILL project van het Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen te implementeren in de school; 

] de dagelijkse algemene leiding van de lagere en kleuterschool op zich nemen;  
] samen met de beleidsondersteuners een leidinggevend trio vormen voor de ganse 

school;  
] een participatief beleid voeren;  
] waardengericht en kwaliteitsvol onderwijs helpen uitbouwen voor alle leerlingen;  
] onderwijsvernieuwingen opvolgen en een drijvende kracht zijn bij hun implementatie; 
] de school vertegenwoordigen en haar belangen behartigen in de schoot van de 

scholengemeenschap van het Vrije Basisonderwijs Voorkempen; 
] intensief samenwerken met de directie van het Annuntianstituut dat op dezelfde campus 

gelegen is; 
] deze dynamische school, ingebed in de lokale gemeenschap, met het nodige 

enthousiasme vertegenwoordigen bij de plaatselijke overheden, de parochie en het 
verenigingsleven van Wijnegem. 
  

 
Daarvoor zal hij/zij over volgende kwaliteiten beschikken: 

] houder zijn van minstens over een bachelorsdiploma of gelijkgesteld getuigschrift, 
aangevuld met een pedagogisch bekwaamheidsattest;meerdere jaren ervaring als 
leerkracht lager onderwijs of in een ambt binnen de onderwijssector is een pluspunt. 

] in teamverband willen en kunnen werken; 
] leiding kunnen geven aan de personeelsleden, hen coachen en inspireren;  
] beschikken over voldoende talent om de organisatie en de planning van onderwijs- en 

andere activiteiten vlot te laten verlopen;  
] beschikken over goede sociale vaardigheden;  
] bereid zijn de nodige nascholingen te volgen om zich steeds verder in het ambt te 

bekwamen.  
 
Je bent geïnteresseerd?  

 
Stuur dan je schriftelijke en gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae per 
mail naar de voorzitter van het schoolbestuur:   
 

mailto:fernand.dierickx1@gmail.com  
 
Kandidaturen dienen ten laatste op 15 oktober 2019 toe te komen. 
 
Na een eerste onderzoek van de ingediende sollicitaties zullen de geselecteerde   
kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie tussen 15 en 
31 oktober 2019. Nadien zullen de nog weerhouden kandidaten moeten deelnemen aan 
een assessment uitgevoerd door een gespecialiseerd onafhankelijk consultant. 



 
Datum van indiensttreding :1 januari 2020 


