Het Maris Stella Instituut aan de Antwerpsesteenweg in 2390 Oostmalle vormt een pedagogische eenheid
met een eerstegraadsschool en een bovenbouwschool voor katholiek secundair onderwijs met een ruim
ASO-studieaanbod en een KSO-afdeling. Het maakt deel uit van de scholengroep Katholiek Vlaams
Onderwijs vzw (KVO).
Wij bieden je een uitdagende job binnen een dynamische en kwaliteitsvolle onderwijsomgeving waarin
samenwerking cruciaal is en de leerlingen centraal staan. Het groene karakter van de school biedt je een
fijn kader. De school telt meer dan 800 enthousiaste leerlingen en bij benadering 100 gemotiveerde
personeelsleden.

HET SCHOOLBESTUUR VAN HET MARIS STELLA
INSTITUUT WERFT EEN DIRECTEUR (M/V) AAN
VOOR INDIENSTTREDING OP 1 SEPTEMBER 2019.
Je functie

De functie bestaat uit twee luiken: directeur bovenbouw en algemeen directeur.
·

Je leidt de bovenbouw in samenspraak met de directeur eerste graad en de adjunct-directeur·

.

Je coördineert dit team van directeurs in gedeeld leiderschap.

·

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een schoolvisie op basis van de schooltraditie.

·

Je laat deze schoolvisie doordringen in alle beleidsdomeinen en enthousiasmeert de personeelsleden daarvoor.

·

Je hebt de regie over de realisatie van het pedagogische en didactische project en leerlingen- en zorgbeleid van
de school. Dit project is gericht op het groeien als katholieke dialoogschool.

.

Je geeft leiding aan en begeleidt het onderwijzend- en beleidsondersteunend personeel.

.

Je treedt in dialoog met leerlingen en ouders.·

.

Je profileert en vertegenwoordigt de school bij interne en externe contacten. Je promoot de school binnen de

·

Je bent verantwoordelijk voor het materiële en administratieve beheer en de kwaliteitsontwikkeling van

·

Je zorgt mee voor de gezonde financiële toestand van de school door een sleutelfunctie te vervullen bij het

·

Je rapporteert aan en werkt actief samen met het schoolbestuur.

regio en geeft ze voldoende bekendheid.
de school.
opmaken, uitvoeren en opvolgen van de jaarlijkse begroting.

Je profiel

Vereisten

·

Je getuigt van een christelijke levensvisie en je hebt passie voor onderwijs.

·

Je hebt een duidelijke pedagogische en didactische visie op hoe de school zich moet ontwikkelen. Je kan deze
visie op een innovatieve en toekomstgerichte wijze in praktijk brengen.

·

Je kan het pedagogisch project van de school authentiek beleven en uitbouwen.

·

Je hebt sterke managementcompetenties voor de aansturing van het team van personeelsleden en leerlingen
op een doelgerichte, inspirerende wijze.

·

Je kan constructief samenwerken en functioneren in teamverband.

·

Je bent sociaal vaardig, luisterbereid en een goede communicator.

·

Je hebt zin voor organisatie en administratie en bent vertrouwd met ICT-toepassingen.

·

Je bent bereid je eigen deskundigheid te verhogen door zelfstudie en navorming.

·

Je bent ruim beschikbaar tijdens en buiten de schooluren.

·

Je beschikt over het vereiste bekwaamheidsbewijs van master (of daarmee gelijkgesteld) en een bewijs van

·

Je hebt een ruime onderwijservaring.

·

Bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing vormen zeker een meerwaarde.

pedagogische bekwaamheid.

Je kan ons de schriftelijke kandidatuurstelling bezorgen. Deze omvat zeker:

Solliciteren

voorzitter van het schoolbestuur
de heer Andreas Janssens,
Grasstraat 6, 2560 Nijlen –
janssens.brioen@telenet.be.

·

een gemotiveerde sollicitatie.

·

een curriculum vitae.

·

een nota waarin je jouw persoonlijke visie op het onderwijs beschrijft.

De kandidaturen worden tegen uiterlijk 8 februari 2018 verwacht bij de voorzitter van het schoolbestuur.

