Vacature voor pedagogisch directeur
in het Sint-Agnesinstituut Middenschool
Dr. Coenstraat 24, 2660 Hoboken
voor indiensttreding op 1 september 2020

Het Sint-Agnesinstituut wil een lerende school zijn die vanuit een christelijke inspiratie, zwakke tot
sterke leerlingen voorbereidt op hun persoonlijk, professioneel en maatschappelijk functioneren door
constructief om te gaan met diversiteit.
De school ligt in het centrum van Hoboken en vormt samen met Sint-Agnesinstituut middenschool een
pedagogische eenheid. Meer informatie over de school vindt u op de website www.sint-agnesinstituut.be
Het Sint-Agnesinstituut behoort tot de scholen van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar
(vzw OZCS-Zuid Antwerpen).
De school is lid van scholengemeenschap Oscar Romero.
Het accent voor deze vacature ligt op het pedagogisch- en organisatorisch beleid van eerste graad
secundair onderwijs.
Profiel
De kandidaat
 getuigt van een authentieke christelijke gezindheid;
 is bekwaam en bereid om het christelijk opvoedingsproject van het schoolbestuur en de schoolvisie
in open, communicatieve en participatieve samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te
brengen;
 is gemotiveerd om samen te werken met de andere directies van vzw OZCS Zuid-Antwerpen en de
scholengemeenschap waarvan de school deel uitmaakt;
 beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig leiderschap;
 bezit een brede competentie op pedagogisch-didactisch vlak;
 heeft organisatorisch en coördinerend talent;
 is bereid om participatief, loyaal en complementair samen te werken in teamverband;
 is gedreven en getuigt van een positieve ingesteldheid;
 is open en creatief;
 is flexibel en stressbestendig;
 is discreet en communicatief vaardig;
 is administratief vaardig en werkt nauwkeurig;
 is ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren;
 is bereid om zich door nascholing te professionaliseren.

Taken










samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van de eerste
graad;
samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor het organisatorisch beleid van de eerste
graad;
binnen het directieteam medeverantwoordelijk voor het algemeen-, pedagogisch-, personeels- en
logistiek beleid;
verantwoordelijk voor de aanwerving, coaching en evaluatie van personeelsleden;
aanwezig in de school en beschikbaar voor leerlingen, leraren en ouders;
samen met het directieteam het schoolwerkplan opstellen en realiseren;
op basis van de schoolvisie bij alle medewerkers een cultuur stimuleren van betrokkenheid, motivatie en
gelijkgerichtheid;
vertegenwoordiger van de school naar buiten toe.

In overleg met het directieteam zullen de diverse beleidstaken verdeeld worden. Voor deze taken
kan hij/zij rekenen op de goede samenwerking met het directieteam (algemeen directeur,
pedagogisch directeurs en technisch adviseur-coördinator) en verschillende beleidsmedewerkers.

Toelatingsvoorwaarden



is houder van een bachelor- of masterdiploma dat voldoet aan de bepalingen inzake
bekwaamheidsbewijzen;
is bij voorkeur vast benoemd in het katholiek onderwijs.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerden zenden hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae per brief of e-mail ten
laatste op 12 maart 2020 naar:
vzw OZCS Zuid-Antwerpen
t.a.v. Erwin Van Wassenhove
Gemeenteplein 8
2550 Kontich
e-mail: e.vanwassenhove@vorselaaroi.be
Sollicitatiegesprekken hebben plaats in de tweede helft van maart.

Kandidaten kunnen op verzoek het opvoedingsproject van het schoolbestuur ontvangen via
e-mail: ozcs.zuid-antwerpen@vorselaaroi.be
Peter Michielsen
voorzitter

Erwin Van Wassenhove
afgevaardigd bestuurder

