Noord-Brabantlaan 79 – 2300 Turnhout

Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs

VIBO zoekt voor indiensttreding op 1 december 2019
DIRECTEUR Buitengewoon Lager Onderwijs (M/V) - voltijds
Verwachtingen
De kandidaat












Taak


is houder van een diploma dat voldoet aan de wettelijke bepalingen betreffende
bekwaamheidsbewijzen
is bereid de missie, de visie van VIBO en het pedagogisch project van de school te
onderschrijven en dit daadwerkelijk als lid van het directieteam van de VIBO-scholen mee
te realiseren
is bij voorkeur vast benoemd in het katholiek onderwijs
beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig en algemeen leiderschap
is bereid een participatief beleid te voeren
wil waardengericht en kwaliteitsvol onderwijs uitbouwen voor al onze leerlingen
kan leiding geven aan de hem/haar toevertrouwde personeelsleden, hen coachen en
inspireren
beschikt over organisatietalent om de organisatie en de planning van onderwijs- en
andere activiteiten vlot te laten verlopen
heeft meer dan een basiskennis en een praktische kennis van de doelgroepen (vooral
leerlingen met mentale / (neuro)-motorische / ASS)
is bereid om zich door nascholing verder te professionaliseren
zal de netwerking met externe partners ontwikkelen en onderhouden
heeft voldoende kennis van ICT

De directeur zal de pedagogische verantwoordelijkheid op zich nemen van onze vestiging
VIBO de Brem BKLO te Oud-Turnhout en administratief (voor AGODI) het aanspreekpunt
zijn voor het ondersteuningsnetwerk Kempen.

De directeur zal deel uitmaken van het directieteam van VIBO dat onder leiding staat van
de algemeen directeur. Voor de financiële en materiële aspecten van het schoolbeleid
wordt de pedagogisch directeur bijgestaan worden door de technisch en financieel
directeur die ook deel uitmaakt van het directieteam. Voor het ondersteuningsnetwerk
nemen de voorzitter van het beheerscomité en de algemene coördinator de organisatie
van de werking voor zich.
Diplomavereisten


minstens diploma niveau BPA (bachelor)

bewijs pedagogische bekwaamheid (BPB)
Wedde

in overeenstemming met de barema’s bepaald voor het Vlaams Onderwijs
Kandidatuurstelling
schriftelijke en gemotiveerde kandidatuurstellingen worden ten laatste op 23 april 2019 verwacht

en worden gericht aan:

VZW Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs
aan de Voorzitter raad van bestuur
t.a.v. Jeanne Van den Broeck
Oude Arendonksebaan 36
2360 Turnhout
of via mail : erik.dries@skynet.be

Voor meer informatie kan u contact opnemen met
o
o

Mevr. Jeanne Van den Broeck (algemeen directeur VIBO) 0496/309227
Erik Dries (voorzitter raad van bestuur) 0475 95 60 38

De eerste selectiegesprekken zijn gepland op maandag 29 april 2019 vanaf 18.00 u.

vzw Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs – www.vibo.be
BLO De Ring
Noord-Brabantlaan 79
2300 Turnhout
014 42 69 45

BuSO OV2-OV3
Noord-Brabantlaan 79
2300 Turnhout
014 43 83 96

BKLO De Brem
Oude Arendonkse Baan 36
2360 Oud-Turnhout
014 45 07 37

BuSO OV1
Oude Arendonkse Baan 36
2360 Oud-Turnhout
014 45 07 75

BuSO Het Kasteelpark
Steenweg op Mol 154
2360 Oud-Turnhout
014 63 85 27

GON VIBO de Brem
Oude Arendonkse Baan 36
2360 Oud-Turnhout
014 45 07 37

