Lokaal bestuur Denderleeuw
Lokaal bestuur Denderleeuw is op zoek naar een Directeur gemeentelijk
basisonderwijs!

Heb jij talent om mensen te inspireren? Wil je het pedagogisch project mee vorm
geven door het organiseren, coördineren en plannen van de schoolactiviteiten?
Ben jij de enthousiaste schooldirecteur die wij zoeken voor onze gemeenteschool?
Functie

Vanaf 1 september 2022 telt het gemeentelijk basisonderwijs van Denderleeuw twee
basisscholen: Welle en Iddergem, met elk een 300-tal leerlingen. Onze basisscholen

maken deel uit van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen met zo’n 2800
leerlingen.
Als directeur draag je de verantwoordelijkheid voor het kleuter- en lager onderwijs
in Iddergem of Welle:
• Je implementeert de missie van de scholengemeenschap en
ontwikkelt van daaruit een schooleigen visie, die je vertaalt in een
beleids- en schoolwerkplan
• Je bepaalt het pedagogisch beleid van de school, met focus op zorgbreed werken en leerlingenbegeleiding. Je creëert optimale
onderwijskansen voor alle leerlingen.
• Samen met je team sta je in voor een heldere communicatie in en
rond de school. Je bent een gedreven communicator en weet zo het
vertrouwen te winnen van leerkrachten, leerlingen, ouders, …
• Je bouwt verder aan de interne kwaliteitszorg in de school
Profiel

•

•

•
•

Je
beschikt
over
het
vereist
of
voldoende
geacht
bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor het ambt van directeur
(https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=amb
t&niv=BaO&g=&id=4)
Je voldoet aan de algemene aanwervingsvoorwaarden, zoals
bepaald in het decreet Rechtspositie voor het gesubsidieerd onderwijs
van 27 maart 1991, en de aanvullende aanwervingsvoorwaarden zoals
bepaald in het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2022 “vaststelling
selectieprocedure directeur gemeentelijk onderwijs Denderleeuw –
Algemeen kader”
Je geeft blijk van sterk leiderschap en bent een goede coach. Je durft
beslissingen nemen en bijsturen waar nodig
Je bent een teamspeler en bruggenbouwer

Je bent een strategisch denker en hebt ervaring op vlak van
coördinatie en beleid, maar steekt ook de handen uit de mouwen
waar nodig
• Je bent stressbestendig en sterk in time-management
• Je bent ICT-vaardig en stimuleert een digitale leeromgeving
Meer informatie kan je terugvinden in de functiebeschrijving.
Aanbod
• Een uitdagende en gevarieerde functie waarbij je je talenten als
directeur kan benutten & ontwikkelen
• Voltijdse tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste benoeming na
de proefperiode van 2 jaar. Er wordt ook een wervingsreserve
aangelegd.
• Weddeschaal 879 (minimaal € 4.023 en max. € 6.205) afhankelijk van
aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring
• Extralegale voordelen zoals fietsvergoeding en terugbetaling woonwerkverkeer met het openbaar vervoer, vergoeding GSM, gebruik
laptop en mogelijkheid tot het instappen in het fietsleaseproject “Go
met de Velo in Denderleeuw”
•

Interesse in deze functie?
Solliciteren kan tot en met 19 mei 2022 via het online sollicitatieformulier.
Meer info
De selectieprocedure wordt begeleid door CC Select. Vragen over de
selectieprocedure? marlieskeppens@ccselect.be – 0496 06 96 03.
• Schriftelijke proef (thuisopdracht): woensdag 8 juni 2022 vanaf 17u
• Assessment (digitaal): vrijdag 17 juni vanaf 9u
• Mondelinge proef: woensdag 22 juni vanaf 16u30
Vragen over de inhoud van de functie? onderwijs@denderleeuw.be – 053 640 682.
Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om jouw geslacht,
leeftijd, origine, beperking,…

