Basisscholen Gijmel-Langdorp

Vacature voor directeur (m/v)
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
Hombergstraat 1, 3201 Langdorp
voor indiensttreding op 1 september 2021

Wie zijn wij?
De GVBS Onze-Lieve-Vrouw van Fatima behoort tot de scholengroep van de Zusters der Christelijke Scholen van
Vorselaar en is gelegen in het centrum van het landelijke gehucht Gijmel. Naast de hoofdvestiging is er ook een
wijkschool Sint-Pieter met een volwaardige basisschool te Langdorp.
Het is een laagdrempelige school met een hart voor kinderen, gedragen door ouders die erg betrokken zijn bij de
school. Het enthousiaste en hardwerkende schoolteam is elke dag aan de slag om ieder kind een zo breed
mogelijke opvoeding te geven. Als directeur stuur je een gedreven team aan van ongeveer 30 leerkrachten en
medewerkers en samen met hen draag je zorg voor ongeveer 325 leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en
handen.
De school behoort tot de groep van scholen van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar (www.ozcskoepel.be ). Het is één van de 16 basisscholen van de scholengemeenschap 'Kansrijk'.
Meer info over de school tref je aan op de website www.vbslangdorp.be
Aanstellingsvoorwaarden
 je bent houder van een diploma dat voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake bekwaamheidsbewijzen
(bv. professionele bachelor of master), hebt voldoende pedagogische ervaring en bent bij voorkeur
vertrouwd met het kleuter- en lager onderwijs;
 je bent liefst werkzaam in het katholiek onderwijs;
 je beschikt over de expertise om op beleidsniveau creatief te denken en processen op gang te brengen.
 jouw mogelijke ervaring in een coördinerende of leidinggevende functie is een meerwaarde.
Welk competentieprofiel verwachten we?
 Onze ideale kandidaat is een inspirerende leidersfiguur;
 je getuigt van een authentieke christelijke gezindheid;
 je beschikt over kwaliteiten voor onderwijskundig leiderschap en visieontwikkeling,
verantwoordelijkheidszin in het realiseren van doelstellingen;
 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.

Onze ideale kandidaat beschikt over een ruime pedagogische bagage
 je bent vertrouwd met het nieuwe leerplankader ZILL en het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit;
 je staat open voor onderwijsvernieuwingen en bent bereid om deze te integreren in de schoolpraktijk;
 je bent voldoende gemotiveerd om het verstrekte onderwijs op te volgen en de pedagogische activiteiten
van het onderwijzend personeel te evalueren om zo te waken over de kwaliteit van het onderwijs.
Onze ideale kandidaat is een uitstekende netwerker
 je bent bekwaam en bereid om het opvoedingsproject van het schoolbestuur en de schoolvisie in
samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te brengen;
 je behartigt de externe relaties van de school en bent gemotiveerd om mee te werken aan de
scholengemeenschap;
 je bent bereid tot samenwerking met de lokale (parochie)gemeenschap en tevens van plan om bij te
dragen tot de verankering van de school in de dorpsgemeenschap.
Onze ideale kandidaat voert een zorgzaam beheer
 je hebt zin voor administratie en belangstelling voor onderwijsregelgeving;
 je hebt organisatietalent en zin voor initiatief;
 je bent bereid om de toepassing van de omgangsregels, de veiligheids- en hygiëneregels binnen je school
te controleren;
 je bent in staat om aankopen te verrichten voor de schooluitrusting, de werkzaamheden aan de
infrastructuur op te volgen, een verantwoord logistiek beleid te voeren en het opgelegde budget van de
organisatie toe te passen.
Onze ideale kandidaat is een professionele multitasker
 je bent voldoende ict-vaardig;
 je beschikt over de vereiste mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in je contacten
met leerlingen, leerkrachten, ouders en externe partners;
 je bent bereid om je bij te scholen via de geijkte kanalen voor professionalisering van schoolleiders of
gelijkwaardige opleidingen;
 je bent ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren, met inbegrip van een aantal weekends.
Kandidaatstelling
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw kandidatuur met motivering en curriculum vitae per aangetekende brief
of per mail voor 15 april 2021 naar
vzw OZCS Keerbergen
t.a.v. de heer Jan Declerck
Leuvensebaan 27
2223 Schriek
e-mail: an.broes@onderwijsvorselaar.be
Sollicitatiegesprekken hebben plaats op woensdag 5 mei 2021 vanaf 13u op de zetel van het schoolbestuur
(Leuvensebaan 27, 2223 Schriek).
Kandidaten kunnen bijkomende info aanvragen via directie@vbslangdorp.be of
gerda.vandegaer@onderwijsvorselaar.be

