Vzw Katholieke scholen regio
Noord-Waasland
zoekt directeur voor haar school in
Sint-Gillis-Waas.
Indiensttreding op 1 oktober 2019

Vrije Basisschool De Klimop is een dorpsschool met 2 vestigingen.
Beide scholen staan voor kwaliteit, geborgenheid en hebben aandacht voor de talenten van de kinderen.
Ouders en lokale gemeenschap zijn dicht betrokken bij onze werking.
Een professioneel team werkt laagdrempelig en is dicht betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen. Zorg voor elk
kind staat hoog in het vaandel van de school.
De vestiging in Kerkstraat werkt voor beloftevolle en topgymnasten samen met GYMFED voor de uitbouw van Topsport en studie.
We zijn op zoek naar een directie voor de VBS De Klimop met 2 vestigingsplaatsen: Kerkstraat 91 en St.-Niklaasstraat 136, beiden in
9170 Sint-Gillis-Waas.

Profiel












Je geeft blijk van een authentiek christelijke levenshouding.
Je bent vast benoemde leerkracht - bij voorkeur 10 jaren dienstanciënniteit in
het onderwijs.
Je bent in het bezit van een diploma van onderwijzer (of daarmee
gelijkgesteld) Bijkomende relevante opleiding en vertrouwdheid met de
regelgeving is een meerwaarde.
Je beschikt ruim over de competenties, nodig om de functie van directeur
basisschool te vervullen. Deze competenties zijn opgenomen in de
functiebeschrijving directeur basisonderwijs.
Je bent zowel teamspeler als teambuilder en je hebt een bezielend
organisatietalent.
Je hebt de nodige managementcapaciteiten om een school te leiden en om
een team te coachen.
Je hebt interesse met oog en oor voor wat beweegt in het brede
onderwijsveld en kan waardevolle nieuwe tendensen omzetten in
beleidslijnen en verder implementeren in de schoolwerking.
Je bent flexibel en ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren en je hebt
oog voor timemanagement.

Bekwaamheidsbewijzen





Je beschikt over een diploma van (professionele) bachelor of een daarmee
gelijkgesteld diploma.
Je hebt relevante ervaring heeft in het onderwijs als leerkracht,
beleidsmedewerker of directeur. 10 jaar leservaring is een minimum.
Je beschikt over een opleiding tot schoolleider (Profscursus) of je bent bereid
deze te volgen.
In het bezit van diploma Hogere Opvoedkundige Studies (DHOS) is een
pluspunt.

Opdracht









Je leidt de basisschool die bestaat uit 2 vestigingsplaatsen en werkt proactief
aan de realisatie van het opvoedingsproject binnen de door het schoolbestuur
bepaalde krijtlijnen. Je verantwoordt het gevoerde beleid t.a.v. het
schoolbestuur.
Je verdeelt vanuit een christelijke visie op verantwoordelijkheid en solidariteit
de taken evenwichtig onder alle personeelsleden van de school.
Je voert een transparant beleid en besteedt tijd en aandacht aan de
participatie van interne en externe partners.
Je voert de taken uit met grote deskundigheid. Wanneer nodig ben je bereid
je deskundigheid te verhogen door zelfstudie en navorming.
Je vertegenwoordigt desgevraagd het schoolbestuur in interne en externe
overlegorganen en houdt zich daar loyaal aan de visie en de standpunten die
het schoolbestuur inneemt.
Je bent in de school aanwezig tijdens de normale schooluren en aanvaardt
bovendien dat je werktijd wordt bepaald door wat de aan jou toevertrouwde
verantwoordelijkheid van je vraagt, zowel tijdens als buiten de normale
schooltijd.

Wij bieden:






een samenwerking met een betrokken en gemotiveerd team.
ondersteuning vanuit het schoolbestuur en de pedagogische
begeleidingsdienst
een bezoldiging op niveau van directeur basisonderwijs.
beleidsondersteuning voor zowel de kleuterschool als de lagere school.
een geëngageerd oudercomité.

Procedure
Als de omschrijving in deze vacature U aanspreekt en U zich herkent in het profiel, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV per e-post (e-mail) ten laatste op 29 augustus 2019 naar:
vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland t.a.v. het schoolbestuur
p.a. Vital Coppensstraat 6, 9170 Sint-Gillis-Waas
schoolbestuurnoordwaasland@gmail.com
De weerhouden kandidaten zullen nadien worden uitgenodigd voor een gesprek.

