vzw ONDERWIJSINRICHTINGEN
ZUSTERS DER CHRISTELIJKE
SCHOLEN NOORD-KEMPEN

Vacature voor directeur (m/v)
Voltijdse opdracht
in de Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Sint-Calasanz,
Hoge Weg 15, 2940 Hoevenen
voor indiensttreding op 1 november 2019 of na onderlinge afspraak
profiel:
De kandidaat:
. is bij voorkeur houder van een diploma van lager onderwijzer(es) of kleuterleid(st)er;
. is bij voorkeur vast benoemd in het katholiek onderwijs;
. getuigt van een authentieke christelijke gezindheid;
. is bekwaam en bereid om het opvoedingsproject van het schoolbestuur, geconcretiseerd in de
schooleigen visie, in samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te brengen;
. beschikt over kwaliteiten voor algemeen en onderwijskundig leiderschap; ervaring met, of kennis van lagere en
kleuterschool is een pluspunt.
. is geschikt om de externe relaties van de school te behartigen;
. beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden en stelt zich loyaal op naar
de kinderen, de ouders, het personeel en andere participanten;
. is ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren;
. is bereid tot samenwerking met de lokale- en parochiegemeenschap;
. is bereid concreet samen te werken met de collega-directeur;
. is bereid om zich regelmatig na te scholen
. is gemotiveerd om mee te werken aan de scholengemeenschap basisonderwijs.
De vrije katholieke basisschool Sint-Calasanz is een “hartelijke school” waar iedereen zichzelf mag zijn in
wederzijds respect voor elkaar. Binnen de leeftijdsgroepen is er ruime aandacht voor het welbevinden van de
individuele leerling. Naast de verstandelijke ontwikkeling geeft de school vele kansen om emotioneel en sociaal
vaardiger te worden. De zorgstructuur is sterk uitgebouwd. Een gedreven team, met collega’s van alle leeftijden,
staat paraat om in goede samenwerking met de directie deze uitdaging verder aan te gaan;
Kandidaatstelling:
Geïnteresseerden zenden hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae via mail voor 13 oktober 2019 naar
Paul Willekens
afgevaardigd bestuurder
Wilgendaalstraat 5
2900 SCHOTEN
e-mail: p.willekens@vorselaaroi.be
De selectiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van oktober . De indiensttreding volgt op 1 november
2019 of na onderlinge afspraak.
Kandidaten verkrijgen op verzoek het opvoedingsproject van het schoolbestuur. De schoolraad verleende advies
over het profiel van de directeur. Concrete informatie over de school vindt u op www.Sint-Calasanz.be
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