Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen
West-Brabant

Vacature directeur
Gesubsidieerde Vrije Basisschool - Sint-Godelieve
Schapenstraat 39 en Lt. Jacopstraat 43 – 1750 Lennik
Voor indiensttreding vanaf 1 mei 2021*
*in onderling overleg kan een latere datum afgesproken worden

De GVBS Sint-Godelieve behoort tot de scholengroep van de Zusters der Christelijke Scholen
van Vorselaar. De school maakt deel uit van de campus Sint-Godelieve Lennik.
Als directeur van de GVBS Sint-Godelieve kan je rekenen op een gedreven team om zorg te
dragen voor 550 leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen.

Aanstellingsvoorwaarden
-

je bent houder van een diploma dat voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake
bekwaamheidsbewijzen;

-

je bent vertrouwd met de pedagogische en didactische context en evoluties van het
basisonderwijs en hebt relevante ervaring.

Competentieprofiel
-

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 binnen de campus;

-

je behartigt de externe relaties van de school en bent gemotiveerd om mee te werken
aan de scholengemeenschap (SG Donche);
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-

je beschikt over kwaliteiten voor onderwijskundig leiderschap en visieontwikkeling,
verantwoordelijkheidszin in het realiseren van doelstellingen en bent voldoende ICTvaardig;

-

je bent bereid tot samenwerking met de lokale (parochie)gemeenschap;

-

je bent vertrouwd met het nieuwe leerplankader ZILL;

-

je getuigt van een authentieke christelijke gezindheid;

-

je bent een teamspeler en gelooft in constructief gedeeld leiderschap;

-

je bent positief ingesteld en hebt oog voor wat beweegt in het brede onderwijsveld;

-

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.

De school
De school geeft elk kind de kans om zijn/haar specifieke talenten te ontdekken en te ontplooien.
De school wil kinderen opvoeden tot jongeren die zelfbewust, optimistisch en respectvol in het
leven staan. Het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar is
hierbij de inspiratiebron.
De leraren vormen een hecht team. De ouders worden sterk betrokken bij het schoolleven.
Een belangrijk deel van de gebouwen werd de voorbije jaren als nieuwbouwproject in gebruik
genomen.
Door de goede samenwerking met de secundaire school wordt de werking geoptimaliseerd.

Kandidaatstelling
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw kandidatuur met motivering en curriculum vitae per mail
uiterlijk woensdag 31 maart 2021 naar
vzw OZCS West-Brabant
t.a.v. Johan Eliat, afgevaardigd bestuurder
e-mail: johan.eliat@onderwijsvorselaar.be

