Vacature
In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers biedt
het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen
om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze
missie.
Voor de versterking van het team van het

GO! BS Markevallei ( Scholengroep 9 ‘Ringscholen’)
zoeken wij een gedreven

Directeur
Het gaat om een waarnemende aanstelling
in een voltijdse betrekking.
Start:

1/03/19

Doel van de functie
Als directeur verpersoonlijk je het PPGO! en de visie van onze scholengroep waarbij de leerling centraal
staat en verder rust op 5 pijlers : samenwerken, klantgerichtheid, mensgerichtheid, innovatie en
kwaliteitsonderwijs. Je zorgt ervoor dat dit ook leeft binnen het team en voelbaar is tot op de klasvloer
voor elke individuele leerling zodat voor hen maximale slaagkansen gegarandeerd zijn.

Jobinhoud
Je staat in voor de dagelijkse leiding over de school, de GO! BS Markevallei. Je zet een effectieve
schoolorganisatie op.
Je voert een pedagogisch beleid vertrekkende vanuit een gemeenschappelijke visie (zie hoger) en een
schoolontwikkelingsplan en zorgt ervoor dat dit samen met het voltallig team gedragen en geleefd wordt.
Je bewaakt daarbij zeker ook mee de kwaliteitscirkel en hebt oog voor innovatie.
Je voert een personeelsbeleid vertrekkende vanuit een mensgerichte en participatieve houding waarbij de
nadruk vooral ligt op het motiveren en verder ontwikkelen van talenten van medewerkers.

Je voert een financiëel en materieel beleid dat het bovenstaande ondersteunt en met bijzondere aandacht
voor de veiligheid van eenieder.

Wat verwachten wij?
 Kennis
-

Kennis en inzicht hebben in de onderwijsorganisatie op bovenschools niveau (structuur en
werking van de scholengroep, het GO!, het departement onderwijs)
Kennis en inzicht hebben in de eindtermen vastgelegd door de Vlaamse regering alsook in de
leerplannen van het GO!
Kennis hebben over innoverende onderwijsmethodes en de laatste ontwikkelingen inzake
onderwijs
Kennis en inzicht hebben in het eigen functioneren, de eigen talenten en werkpunten

 Vaardigheden
-

Een toekomstgerichte visie mee kunnen vormengeven
Probleemoplossend en resultaatgericht kunnen denken en werken
Beschikken over organisatietalent
Verbindend kunnen communiceren
Stressbestendig zijn
Kunnen samenwerken
Echt en authentiek kunnen blijven
Het belang van de groep boven het eigen belang kunnen plaatsen
Jezelf in vraag durven stellen, kunnen omgaan met kritiek

 Studievereisten
-

Beschikken over een bachelordiploma
Beschikken over een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
De talentenwerf met succes doorlopen hebben of beschikken over een akte van directeur is
zeker een pluspunt

Wat bieden wij?
-

Een plekje in onze dynamische scholengroep waar we vanuit een gezamenlijke visie vorm willen
geven aan kwaliteitsvol onderwijs, waar er ondersteuning geboden wordt en ruimte is voor het
ontwikkelen van talenten
Aanvangsbegeleiding

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
Solliciteren kan tot uiterlijk 23 januari 2019. Stuur jouw cv samen met een motivatie en een kopie van je
diploma en relevante navormingen via mail naar Mevr. Marijke Van Belle, HR Verantwoordelijke
scholengroep 9 ‘Ringscholen’ (hr@ringscholen.be).

Contactgegevens
Wens je meer te weten over de inhoud van de functie ? Dan kan je eveneens terecht bij Mevr. Marijke Van
Belle, HR Verantwoordelijke scholengroep 9 ‘Ringscholen’ (hr@ringscholen.be). Ook vragen m.b.t. de
selectieprocedure kan je aan haar stellen.
Geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef die zal plaats vinden op
woensdag 30 januari van 14u tot 17u en voor een mondelinge proef die zal plaats vinden op dinsdag 5
februari tussen 18u en 21u.

