zoekt voor de
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Elisabeth, Zandstraat 39, 2980 Zoersel
een directeur m/v
voor indiensttreding per 1 september 2020
De GVBS Sint-Elisabethschool behoort tot de scholengroep van de Zusters der Christelijke
Scholen van Vorselaar en is gelegen in het centrum van het landelijke dorp Zoersel (in de
buurt is er ook nog een gemeentelijke basisschool). Naast de hoofdvestiging is er ook een
kleine wijkschool met twee kleuterklassen.
Als directeur stuur je een gedreven team van 24 leraren/medewerkers aan en samen met
hen draag je zorg voor ongeveer 320 leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen.
Aanstellingsvoorwaarden
-

-

je bent houder van een diploma dat voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake
bekwaamheidsbewijzen (bv. professionele bachelor), hebt voldoende pedagogische
ervaring en kent het kleuter- en lager onderwijs;
je bent bij voorkeur werkzaam in het katholiek onderwijs;
jouw mogelijke ervaring in een coördinerende of leidinggevende functie is een
meerwaarde.

Competentieprofiel
-

-

je getuigt van een authentieke christelijke gezindheid;
je bent bekwaam en bereid om het opvoedingsproject van het schoolbestuur en de
schoolvisie in samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te brengen;
je bent bereid tot samenwerking met de lokale (parochie)gemeenschap;
je behartigt de externe relaties van de school en bent gemotiveerd om mee te
werken aan de scholengemeenschap (SG Boemerang);
je beschikt over kwaliteiten voor onderwijskundig leiderschap en visieontwikkeling,
verantwoordelijkheidszin in het realiseren van doelstellingen en bent voldoende ictvaardig;
je bent vertrouwd met het nieuwe leerplankader ZILL en het Referentiekader voor
Onderwijskwaliteit;

-

je bent een teamspeler en gelooft in constructief gedeeld leiderschap;
je bent positief ingesteld, hebt oog voor wat beweegt in het brede onderwijsveld
en hebt een hart voor schoolcultuur;
je hebt talent voor het aansturen, coachen, motiveren en waarderen van
personeelsleden en werkgroepen;
je hebt zin voor administratie en belangstelling voor onderwijsregelgeving;
je hebt organisatietalent en zin voor initiatief;
je bent bereid om je te professionaliseren;
je bent ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren.

Kandidaatstelling
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw kandidatuur met motivering en curriculum vitae per
brief of per mail voor 13 april 2020 naar
vzw OZCS Midden-Kempen
t.a.v. Alain Laridon
Oude Molenstraat 11
2390 Westmalle
e-mail: a.laridon@vorselaaroi.be
Sollicitatiegesprekken hebben plaats op het hierboven vermeld adres in Westmalle op
woensdag 29 april vanaf 14.00 u.
Op verzoek krijg je ook het opvoedingsproject van het schoolbestuur toegezonden.

