vzw ONDERWIJSINRICHTINGEN
ZUSTERS DER CHRISTELIJKE
SCHOLEN NOORD-KEMPEN

VACATURE DIRECTIE KLEUTERSCHOOL KAPELLEN
OZCS Noord-Kempen
zoekt voor de kleuterschool Maria Immaculata
Oude Bergsebaan 20, 2950 Kapellen
een directeur m/v
voor indiensttreding per 1 september 2021
De GVKS Maria Immaculata met twee vestigingsplaatsen (Zilverenhoek en Platanen
Hoogboom) behoort tot de scholengroep van de zusters der christelijke scholen van
Vorselaar (OZCS) regio Noord-Kempen.
In de locatie Zilverenhoeklaan is er een intense samenwerking met de lagere school van
OZCS. In Hoogboom – kleuterschool De Platanen - is er de gemeentelijke lagere school
waarmee ook een sterke structurele samenwerking is opgebouwd, nl. basisonderwijs De
Platanen.
Als directeur stuur je twee gedreven teams aan van in totaal ongeveer 30
leraren/medewerkers en samen draag je zorg voor ruim 310 kleuters met aandacht voor
hoofd, hart en handen.
Aanstellingsvoorwaarden
Je bent houder van een diploma dat voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake
bekwaamheidsbewijzen (min. professionele bachelor).
Pedagogische ervaring in en kennis van het kleuteronderwijs is essentieel.
Je kan je vinden in het opvoedingsproject van OZCS.
Competenties
Je getuigt van een authentieke christelijke gezindheid.
Je bent bereid tot samenwerking met de lokale gemeenschap.
Je behartigt de externe relaties van de school.
Je bent gemotiveerd om mee te werken in de scholengemeenschap Samenspel.
Je bent bereid samen te werken met de directies van de lagere scholen (OZCS en
gemeente).
Je bent bereid de eigenheid van de 2 vestigingsplaatsen te erkennen en ondersteunen.
Je beschikt over kwaliteiten voor onderwijskundig leiderschap en visieontwikkeling.
Je hebt verantwoordelijkheidszin in het realiseren van doelstellingen.
Je bent voldoende ICT-vaardig.
Je bent vertrouwd met ZILL en het ROK.
Je bent een teamspeler en gelooft in gedeeld leiderschap.
Je hebt talent voor het aansturen, coachen, motiveren en waarderen van teams.
Je bent positief ingesteld, hebt oog voor wat beweegt in het brede onderwijsveld.
Je hebt zin voor administratie en belangstelling voor onderwijsregelgeving.
Je bent bereid te professionaliseren.
Je bent (op termijn) bereid tot een flexibele inzetbaarheid in de scholen van het
schoolbestuur regio Noord-Kempen.
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Kandidaatstelling
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je kandidatuur met motivering en cv per mail voor 1 april
2021 naar Nico Mijnendonckx, afgevaardigd bestuurder van de regio OZCS Noord-Kempen
nico.mijnendonckx@onderwijsvorselaar.be
Sollicitatiegesprekken hebben plaats op 21 april 2021.
Over OZCS
Met 34.000 leerlingen (basis- en secundair onderwijs) is OZCS (Onderwijsinrichtingen
Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar) één van de grotere schoolbesturen van
Vlaanderen. Binnen het vrij onderwijs in Vlaanderen vertegenwoordigt OZCS 5 %.
De “Zusters der Christelijke Scholen” is een katholieke congregatie. Het project, gestart
200 jaar geleden in Vorselaar, wilde voorzien in degelijk onderwijs voor de gewone
volkskinderen en werd stilaan door de congregatie ook in andere dorpen en steden
ingericht.
Het onderwijs stond steeds centraal in het apostolaat van de congregatie, met vandaag
meer dan 100 secundaire en basisscholen en ruim 34.000 leerlingen in het Antwerpse, de
Kempen, Vlaams-Brabant en Brussel. De leerwerkschool voor arme kinderen groeide uit tot
één van de sterke pedagogische projecten in Vlaanderen. OZCS is georganiseerd in 6
regio’s met een koepelorganisatie die ca. 30 medewerkers telt. De koepelorganisatie werkt
vanuit een gezamenlijk opvoedingsproject en ondersteunt en begeleidt alle scholen op
verschillende vlakken: onderwijs, preventie, ICT, kwaliteit, financiën, pedagogie,
schoolgebouwen, vernieuwing, enz.
Lees via de QR-code de verwachtingen van het personeel over het profiel van hun
toekomstige directie.
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