
 

 

  

 

Vacature voor directeur 

 

Vrije Lagere School Sint-Agnes 
 

Dokter Coenstraat 18 

2660 Antwerpen 
 

voor indiensttreding op 1 september 2022 

 

Verwachtingen 

De kandidaat  

- is minstens houder van een diploma initiële lerarenopleiding op het niveau van 

professionele bachelor 

- is vertrouwd met de pedagogische-didactische context en evoluties van het lager onderwijs  

- is emotioneel intelligent en bekwaam om zich in te leven in de verwachtingen van kinderen, 

ouders, leerkrachten en andere betrokkenen zoals de scholengemeenschap, de buurt, … 

- kan positief, inspirerend en creatief leiden 

- staat open voor vernieuwing en voor de inbreng van kinderen, ouders en leerkrachten 

- kan medewerkers coachen en waardeert hun inbreng 

- is ICT-bekwaam 

- getuigt van een authentieke christelijke gezindheid 

- is bekwaam en bereid het opvoedingsproject van het schoolbestuur in samenwerking met 

alle onderwijspartners in praktijk te brengen 

- is ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren 

- is geschikt om externe relaties van de school te behartigen 

- kan zich inleven in de plaatselijke gemeenschap rond de school 

- is bereid tot samenwerking met de scholencampus Hoboken 

- is gemotiveerd om mee te werken aan de scholengemeenschap  

- is bereid om regelmatig bij te scholen 

- is communicatief vaardig 



 

 

  

 

 

‘Een school die diversiteit omarmt’ 

Sint-Agnes is een autonome lagere school in hartje Hoboken. De school maakt deel uit van de 

scholengroep van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.  

Sint-Agnes is een hartelijke school waar iedereen welkom is. Een sterk, gedreven team van 

leerkrachten waarborgt kwalitatief onderwijs. De brede ontwikkeling van elk kind staat centraal. 

Er worden kansen geboden om lerend te groeien en groeiend te leren met een ondersteunende zorg 

voor elk kind.  

 

Kandidaatstelling 

Geïnteresseerden verzenden hun kandidatuur met motivering en curriculum vitae per e-mail ten 

laatste op 2 juli 2022 naar: erwin.vanwassenhove@onderwijsvorselaar.be  

In hun sollicitatiebrief vermelden de kandidaten enkele referenties die gecontacteerd kunnen 

worden door het schoolbestuur. 

Om eventueel hun kandidatuur verder toe te lichten kunnen kandidaten door het schoolbestuur 

telefonisch gecontacteerd worden. De sollicitatiegesprekken zullen plaats hebben in de week van 4 

juli 2022. 

Kandidaten kunnen op verzoek het opvoedingsproject van het schoolbestuur ontvangen door een 

mailtje te sturen naar: ozcs.zuid-antwerpen@onderwijsvorselaar.be  
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