
 

 

Vacature voor directeur basisonderwijs (m/v) 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Vleugt 

Vleugtstraat 33 , Schaffen 

Voor indiensttreding op 1 september 2022 
 

 

Wie zijn wij? 

De school is een gemengde basisschool gelegen in het landelijke Schaffen 

Voorheen was deze school een vestiging van  de basisschool Klaverdrie te Schaffen. 

 

Het is een laagdrempelige school met een hart voor kinderen, gedragen door ouders die erg 

betrokken zijn bij de school. Het enthousiaste en hardwerkende schoolteam is elke dag aan de slag 

om iedere kind een zo breed mogelijke opvoeding te geven.  

 

De school behoort tot de groep van de scholen van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. 

Het is één van de basisscholen van de scholengemeenschap ‘Kansrijk’. 

 

 

Word jij onze nieuwe directeur?  

 

Onze ‘nieuwe’ school zoekt een directeur die samen met leerkrachten en ouders het schoolbeleid met een 

toekomstgerichte visie wil verderzetten en dit in goede samenwerking met de scholen in Schaffen Kerkstraat 

en Zelemseweg. 

 

Hij/Zij straalt op een liefdevolle wijze respect uit, beschikt over de nodige autoriteit om beslissingen uit te 

voeren en  taken te delegeren maar is ook voldoende flexibel om zelf handen uit de mouwen te steken.  

 

Onze nieuwe directeur is tevens bekwaam om de eigen visie voortdurend af te toetsen aan de veranderlijke 

maatschappelijke context en is in staat om de nodige bijsturingen uit te voeren.  

 

 

Wat verwachten we van jou? 

Onze ideale kandidaat is een authentieke leider voor de school. Hij/zij: 

o beschikt over kwaliteiten voor algemeen en onderwijskundig  leiderschap;   

o beschikt over pedagogische-, psychologische- en managementvaardigheden;  

o getuigt van een christelijke gezindheid; 

o is bekwaam en bereid het opvoedingsproject van het schoolbestuur, geconcretiseerd in de 

eigen schoolvisie, in samenwerking met de onderwijspartners in praktijk te brengen;  

o stelt zich loyaal op naar de kinderen, de ouders en het personeel en andere participanten. 

 



 

Onze ideale kandidaat is een rasechte netwerker. Hij/zij: 

o beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden; 

o is geschikt om externe relaties van de school te behartigen;  

o is bereid tot samenwerking met de lokale parochiegemeenschap;  

o is gemotiveerd om mee te werken aan de scholengemeenschap “Kansrijk”. 

 

Onze ideale kandidaat is een professionele duizendpoot. Hij/zij: 

o is bereid om zich blijvend te professionaliseren en bekwaam om nieuwe 

onderwijsontwikkelingen te implementeren; 

o is ICT-vaardig;  

o is ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren;  

 

Onze ideale kandidaat beschikt over de gepaste ervaring en expertise. Hij/zij: 

o is houder van het vereiste bekwaamheidsbewijs ;  

o is bij voorkeur werkzaam in het katholiek onderwijs;  

o heeft bij voorkeur ervaring in het (basis)onderwijs; 

o beschikt over de expertise om op beleidsniveau creatief te denken en processen op gang te 

brengen. 

 

Wat kunnen we je bieden? 

o een maatschappelijk relevante functie waarin je het verschil kan maken voor kinderen, 

leerkrachten en ouders; 

o een ruim netwerk van collega-directeurs binnen OZCS koepel; 

o ondersteuning door het schoolbestuur, de personeelsdirecteur, de interne pedagogische 

begeleiders, de medewerkers van de financiële dienst  en de preventiedienst. 

 

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure? 

Voel je je aangesproken? Heb je zin om voor onze school mee het verschil te maken?  

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. 

 

Bezorg ons je kandidatuur met motivering en curriculum vitae per brief of per email vóór woensdag 18  mei 

2022. 

 

vzw OZCS Keerbergen 

Jan Bakelants, afgevaardigd bestuurder 

Leuvensebaan 27   

2223 SCHRIEK  

e-mail: jan.bakelants@onderwijsvorselaar.be 

Kandidaten kunnen op verzoek het opvoedingsproject van het schoolbestuur ontvangen  


