KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN VOORKEMPEN

Vacature directeur a.i. (m/v) – Voltijdse opdracht
Basisschool Sint-Jan Berchmanscollege – Kasteellaan 18, 2390 Malle

Situering van school en vacature
Basisschool Sint-Jan Berchmanscollege behoort tot het schoolbestuur KOBA Voorkempen en maakt sinds 1
september deel uit van de nieuwe scholengemeenschap ‘Basisscholen KOBA Voorkempen’ (‘SG BaVo’). De
school bestaat uit 5 kleuterklassen (gelegen in de Eikendreef 4 te Westmalle) en 15 klassen in de lagere school
op de campus waar ook de secundaire school gelegen is.
We zijn op zoek naar een directeur die samen met meer dan 30 personeelsleden – en in samenwerking met
een coördinator in de kleuterschool en het directieteam van de secundaire school – een aangenaam leer- en
leefklimaat creëert voor momenteel 98 kleuters en 332 leerlingen in de lagere school.

Taakomschrijving
Als directeur….
• getuig je van een christelijke levensvisie en ben je geïnspireerd door het opvoedingsproject van de school,
het referentiekader van KOBA en het concept van de katholieke dialoogschool.
• teken je het schoolbeleid in de verschillende beleidsdomeinen uit;
• inspireer je het schoolteam en daag je het mee uit om samen te werken aan de verdere uitbouw van het
zorgbeleid, kwaliteitszorg en de verdere implementatie van het ZILL-leerplanconcept;
• leid je de school in een geest van openheid en overleg, met een heldere communicatie naar alle
participanten;
• pas je de principes van een lerende organisatie toe door procesgericht te werken vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid met beleidsondersteuning, het schoolteam en alle overleg- en beleidsorganen;
• werk je constructief samen met de collega’s uit het directieteam van de secundaire school, met collegadirecteurs binnen het schoolbestuur, met (de leden van) het Bestuursorgaan en de ondersteunende
diensten;
• onderhoud je goede contacten en werk je actief samen met alle betrokken partijen en participanten van de
school, zowel intern (o.a. oudervereniging) als extern (o.a. parochie, gemeentebestuur...);
• ben je een aanspreekpunt voor kinderen, leerkrachten, ouders en dienstpersoneel;
• volg je de vormingsactiviteiten van KOBAvzw – dit is de netwerkorganisatie waar KOBA Voorkempen deel
van uitmaakt.
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Vacature directeur a.i.

Basisschool Sint-Jan Berchmanscollege, Malle

Profiel en competenties
• Je staat achter het model van de katholieke dialoogschool, de missie en de visie van de school en het eigen
opvoedingsproject en je hebt een groot hart voor kinderen en voor schoolcultuur.
• Je beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden in de pedagogische en didactische werkwijze van een
basisschool en wil je permanent bijscholen om nieuwe inzichten op te doen.
• Je coacht het team op positieve wijze, je toont waardering in het werk van anderen en staat open voor
vernieuwing zonder de eigenheid van de school te verliezen.
• Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden met het oog op de talrijke contacten met de
leerlingen, de teamleden, de ouders en externen.
• Je toont draagkracht en gaat het nemen van moeilijke beslissingen niet uit de weg.
• Je behandelt vertrouwelijke zaken met discretie.
• Je springt vlot om met de moderne digitale communicatietechnieken.
• Je bent flexibel bij het invullen van je taken zowel binnen als buiten de schooluren.

Voorwaarden
• Je hebt een diploma bachelor in het kleuter-, lager of secundair onderwijs.
• Je bent vastbenoemd in het onderwijs en hebt voldoende onderwijservaring.
• Je bent bereid de vormingscursus PROFs (professionalisering schoolleiders) te volgen.
• Je kan in dienst treden op 1 september 2021.

Sollicitatieprocedure
Indien je meer informatie over deze vacature wenst, kun je contact opnemen met Jef Verboven, directeur
van de basisschool van het Sint-Jan Berchmanscollege (mail: j.verboven@sjbmalle.be).
Kandidaten versturen hun kandidatuur tot en met zondag 22 augustus 2021 per mail naar:
•

vzw KOBA Voorkempen – Nooitrust 4 – 2390 Malle

•

luc.verpoorten@kobavoorkempen.be

Enkel schriftelijke kandidaturen met volledig curriculum vitae worden aanvaard.
Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek op 23 augustus 2021.
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