
  

 

 

 
 

 

 

 

 

Vacature directeur eerstegraadsschool OLVE MS (m/v)  

Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege, Edegem 

 

ONZE SCHOOL 

Het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege (OLVE) bestaat uit diverse scholen en 

vestigingsplaatsen: 

• een eerstegraadsschool (OLVE MS) met een 140-tal leerlingen in Edegem, Rombaut 

Keldermansstraat 33; 

• een zesjarige school (OLVE) met een 900-tal leerlingen in Edegem, Rombaut 

Keldermansstraat 33 en de tweede vestiging in Mortsel, Edegemsestraat 40;  

• Vanaf schooljaar 2021-22 wordt intens samengewerkt met het Onze-Lieve-Vrouw-van-

Lourdescollege 2 (OLVE 2) dat een extra vestiging heeft in Mortsel, Gustaaf Lavastraat 33. 

In totaal werken er een 165-tal personeelsleden.  

De scholen vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van KOBA ZuidkANT. KOBA 

ZuidkANT is een van de 9 regionale schoolbesturen binnen de overkoepelende onderwijs-vzw 

“Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen” (www.kobavzw.be). 

De OLVE-scholen maken samen met het Sint-Jozefinstituut (Borsbeek), het Sint-Gabriëlcollege 

(Boechout) en het Sint-Rita Campus Technologie (Kontich) deel uit van de scholengemeenschap 

KORBEM.  

Meer info over de school vind je op https://www.olve.be/ 

 

 

PROFIEL 

▪ Je kan een toekomstgerichte schoolvisie ontwikkelen en implementeren binnen de 

verschillende beleidsdomeinen. Dit doe je graag in nauwe samenwerking met collega-

directeurs, de afgevaardigde bestuurder en het bestuursorgaan KOBA ZuidkANT. 

▪ Je herkent je in de strategische principes voor de modernisering van het secundair 

onderwijs en in de kernwoorden vernieuwend, verbindend en oplossend. Je weet op het 

juiste moment deze principes te ‘matchen’ met je eigen visie en ideeën.  

▪ Je herkent situaties waarin veranderingen ofwel vernieuwingen wenselijk dan wel 

noodzakelijk zijn en deze pak je met het directieteam systematisch en planmatig aan. Vol 

enthousiasme stuur je hierbij het schoolteam aan.  

▪ Je werkt bij voorkeur in teamverband en weet op de juiste manier verbinding te maken met 

collega’s, ouders en leerlingen. 

▪ Je bent een professional in onderwijs met uitstekende management skills.  

http://www.kobavzw.be/


 

OPDRACHT 

▪ Je werkt constructief mee aan het integratieproces dat momenteel loopt om van OLVE, 

OLVE MS en OLVE 2 een vernieuwde, toekomstgerichte school te maken met een brede 

waaier aan studiemogelijkheden in het kader van de modernisering van het secundair 

onderwijs. 

▪ In samenspraak met het directieteam behoren volgende taken tot de mogelijkheden: 

o Je ondersteunt het directieteam inzake personeelsbeleid: dit betreft motivering, 

aandacht voor het welbevinden, opvolging functioneren en evalueren van personeel 

alsook uitzetten van het inductiebeleid van nieuwe collega’s en de 

opdrachtenverdeling. 

o Je staat in voor de coördinatie van de leerlingenbegeleiding, incl. het 

leerlingvolgsysteem en –zorgbeleid, in overleg met de graadcoördinatoren, het CLB 

en het ondersteuningsnetwerk (1ste en 3de graad). 

o Je coördineert diverse planningen, bv. jaarplannen, leerplannen en ook het 

handboeken- en cursusbeleid. 

o Je volgt diverse vakgroepen op. 

o Je staat in voor de coördinatie van het taalbeleid. 

o Je coördineert de praktische organisatie van de inschrijvingen. 

o Je coördineert extra-murosactiviteiten, projecten en vervangingen, week- en 

jaarkalenders; 

o Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van een customer relationship 

management (CRM) met potentiële leerlingen en basisscholen 

De concrete taakverdeling tussen de 4 directieleden zal verder op punt gesteld worden rekening 

houdend met de deskundigheid en ervaring van de kandidaat. 

 

WIJ BIEDEN 

▪ Een bruto maandsalaris directeur Middenschool volgens de geldende barema’s afhankelijk 

van jouw bekwaamheidsbewijs (barema 348/464). 

▪ Een statutaire benoeming na gunstige evaluatie in de proeftijd. 

▪ De kans om te werken in een school met heel wat positieve uitdagingen. 

▪ Een intens samenwerkingsverband met het schoolbestuur KOBA Zuidkant, 

▪ De kans je talenten verder te ontwikkelen dankzij ruime vormingsmogelijkheden en 

overlegmomenten. 

▪ Fietsvergoeding, een vergoeding voor de dienstverplaatsingen en telefoonvergoeding. 

 

VEREISTEN 

▪ Je behaalde minimaal een bachelor- of masterdiploma en een getuigschrift van 

pedagogische bekwaamheid. 

▪ Je zorgt voor een uittreksel uit het strafregister, artikel 596.2, dat niet ouder is dan 1 jaar (te 

bekomen op het gemeentehuis/stadhuis). 

▪ Je bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs en hebt voldoende onderwijservaring. 

▪ Je volgt na je aanstelling de vormingscursus professionalisering schoolleiders bij CVA 

(Centrum voor Andragogiek) of legt het attest van de reeds gevolgde opleiding voor. 

▪ Je kan zo snel mogelijk na je aanstelling starten. 

 

PROCEDURE 

Heb je zin om deel uit te maken van ons team?  

Bezorg je schriftelijke kandidatuur met CV en motivatie dan voor 20 augustus 2022 per mail en per 



post aan onze afgevaardigd bestuurder: dhr. Peter Nys 

     KOBA ZuidkANT vzw 

     de Robianostraat 11 

     2150 Borsbeek 

     Peter.Nys@zuidkant.be 

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met een commissie die 

samengesteld wordt door het schoolbestuur. Deze gesprekken zullen plaatsvinden tussen 20 

augustus en 1 september 2022. 

 

Heb je graag nog meer informatie over deze vacature? 

Neem dan contact op met Peter Nys, afgevaardigd bestuurder van KOBA ZuidkANT vzw: 

peter.nys@zuidkant.be of 0474 21 54 20. 

mailto:Peter.Nys@zuidkant.be
mailto:directeur@sji-borsbeek.be

