Sint-Michielsinstituut
ASO – BSO – TSO

Vacature adjunct-directeur
in het Sint-Michielsinstituut Keerbergen/Schriek
Tremelobaan 4, 3140 Keerbergen
voor indiensttreding op 1 september 2021
Het Sint-Michielsinstituut is een warme nabije school die alle leerlingen kansen wil
geven om zich volledig te ontplooien. Bij ons telt elk talent!
In Keerbergen biedt de school ASO (economie – Latijn – wetenschappen), TSO
(handelsonderwijs) en BSO (verkoop) aan. In Schriek heeft de school een
gespecialiseerde campus voor de richting verzorging (BSO).
Het Sint-Michielsinstituut behoort tot de scholen van de Zusters der Christelijke
Scholen van Vorselaar (VZW OZCS Keerbergen). De school is lid van de SGKSO
Haacht.
Profiel
De kandidaat
- getuigt van een authentieke christelijke gezindheid
- beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig en algemeen leiderschap
- is bekwaam en bereid om het christelijk opvoedingsproject van het
schoolbestuur in open, communicatieve en participatieve samenwerking met de
onderwijspartners in praktijk te brengen
- is gemotiveerd om samen te werken met andere directieleden van de vzw
OZCS Keerbergen en van de scholengemeenschap Haacht waarvan de school
deel uitmaakt
- werkt teamgericht en kan gepast delegeren
- is flexibel, geëngageerd en stressbestendig
- is communicatief vaardig, luisterbereid, beschikt over het nodige
inlevingsvermogen en de nodige assertiviteit
- beschikt over organisatietalent, kan probleemoplossend denken en heeft een
planmatige aanpak
- is ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren. Hij/zij is een aanspreekpunt
voor leerlingen, leerkrachten en ouders
- is bereid om zich door nascholing te professionaliseren
- is ICT-vaardig.
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Taken
De adjunct-directeur vormt samen met de directeur het directieteam van de school.
Samen voeren zij vanuit eenzelfde visie één gemeenschappelijk schoolbeleid voor alle
personeelsleden, leerlingen, ouders en andere betrokkenen.
Accenten:
- zich toeleggen op pedagogische en organisatorische aangelegenheden.
Dit betekent o.a.
. het opvolgen van de leerlingenbegeleiding en het voorzitten van de zorgcel;
. het uitbouwen en onderhouden van een positieve en een open samenwerking
met het CLB en andere externe diensten voor leerlingenondersteuning;
. het sturen en opvolgen van het professionaliseringsbeleid van de school;
. het coördineren van de extra-murosactiviteiten van de school;
. de organisatie van les- en toezichtsroosters;
. het mee instaan voor de opvolging en de coaching van de vakgroepwerking;
. het aansturen en opvolgen van het ict-beleid van de school.
- zich engageren in personeelsaangelegenheden.
Dit betekent o.a.
. functionerings- en evaluatiegesprekken voeren.
- een cultuur van betrokkenheid, motivatie en gelijkgerichtheid stimuleren.
- inspirator zijn in een continu verbeteringsproces.
- vertaler zijn van beleidsuitdagingen naar de concrete school toe.
- officieel vertegenwoordiger zijn, samen met de directeur, van de school naar
buiten toe.
Toelatingsvoorwaarden
-

is houder van een diploma dat voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake
bekwaamheidsbewijzen (academische master of bachelor)
is bij voorkeur vastbenoemd in het katholiek onderwijs

Kandidaatstelling
Geïnteresseerden zenden hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae per
aangetekende brief of per mail uiterlijk op 31 maart 2021 naar
vzw OZCS Keerbergen
t.a.v. Jan Declerck
Leuvensebaan 27
2223 Schriek
e-mail: jan.declerck@onderwijsvorselaar.be
Sollicitatiegesprekken hebben plaats op woensdag 21 april 2021 op de zetel van het
schoolbestuur (Leuvensebaan 27, 2223 Schriek)
Kandidaten kunnen via bart.vandevliet@onderwijsvorselaar.be bijkomende info (vb.
opvoedingsproject OZCS) ontvangen.
Campus Keerbergen
Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
Tel. 015 51 10 35
Fax. 015 51 68 89

info@smiks.be
www.smiks.be

Campus Schriek
Leuvensebaan 4
2223 Schriek
Tel. 015 23 46 54
Fax. 015 23 46 54

