Vacant verklaring voltijds bevorderingsambt
van schooldirecteur ad interim
Voor onze school van het Koninklijk Werk IBIS, Prinses Elisabethlaan 8 te 8450 Bredene zoeken
wij een kandidaat (M/V) voor de invulling van een voltijds bevorderingsambt van schooldirecteur
ad interim van 01 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 met mogelijkheid tot verlenging.
Hij/zij ontvangt hiervoor het salaris van een directeur basisonderwijs. Onze school telt maximaal
110 leerlingen waarvan ongeveer 80 leerlingen zich bevinden in het basisonderwijs en ongeveer 30
leerlingen in het secundair onderwijs.
De kandidaat is – volgens de wettelijke bepalingen – in het bezit van het bekwaamheidsbewijs
‘tenminste bachelor’ aangevuld met een bewijs pedagogische bekwaamheid en minimum 5 jaar
onderwijs gerelateerde ervaring .
De kandidaat zal het opvoedingsproject van het Koninklijk Werk IBIS onderschrijven en zich inzetten
om dit bij de leerkrachten en de ouders te propageren. Hij/zij zal dit doen met openheid voor
verschillende overtuigingen en maatschappij visies.
Hij/zij zal collegiaal samenwerken met het schoolbestuur, de algemeen directeur a.i., het directieteam
, het onderwijzend personeel, de ouders, de opvoeders van Koninklijk Werk IBIS, de inspectie en de
pedagogische begeleiding. Hij/zij dient de relaties tussen de school en de buitenwereld op een vlotte
wijze te behartigen.
Hij/zij is op de hoogte van de leerplannen basisonderwijs (OVSG), de leerplannen van de algemene
vakken van het secundair onderwijs eerste graad en tweede graad TSO (GO!). Hij/zij is bereid zich in
te werken in het specifieke gedeelte van de opleiding maritieme technieken.
Hij/zij is sociaal vaardig, aanspreekbaar en luisterbereid.
Hij/zij zal de actuele stromingen en vernieuwingen in het basisonderwijs en secundair onderwijs, met
een voortdurende aandacht voor kwaliteit, bij de uitbouw van het schoolwerkplan opvolgen en
verwerken.
Hij/zij zal een gerichte ondersteuning en begeleiding van het personeel uitwerken en dit met
aandacht voor teamvorming.
Hij/zij kan een schoolleven organiseren en leiden in een structuur volgens overlegmodel om samen
met schoolbestuur, directieteam, personeel, leerlingen en ouders de algemene kwaliteit van de school
te bewaken en te bevorderen.
Hij/zij heeft zin voor administratie, voornamelijk school- en leerlingendossiers. De directeur kan op het
gebied van personeelsadministratie, boekhouding, begroting, preventie en aankoopbeleid steeds
beroep doen op een professioneel team van medewerkers en dit onder leiding van de algemeen
directeur a.i..
Hij/zij is bereid om zich door bijscholing in zijn/haar taak verder te bekwamen.
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Hij/zij zal aanwezig zijn gedurende de openstelling van de school en zal bovendien in overleg met het
directieteam beschikbaar zijn buiten de openstelling van de school als dit nodig is, zowel voor de
school als voor het geheel van het Koninklijk Werk IBIS.

Uit het dossier van de kandidaat blijkt zijn/haar brede psychologische kennis en zijn/haar
verantwoorde pedagogisch-didactische aanpak om kinderen en jongeren van alle leeftijdsgroepen
zonder onderscheid van talent en van sociale achtergrond te begeleiden.
Hij/zij heeft voldoende kennis van de specifieke IBIS-doelgroep en de bijhorende problematiek.
De kandidaat wordt gevraagd per post én per mail te solliciteren, met toevoeging van personalia,
motivatie en Curriculum Vitae.
De kandidatuur wordt vóór 24 juni 2022 ingediend bij de voorzitter van de selectiecommissie
Koninklijk Werk IBIS:
de heer Willy Herteleer
p/a Prinses Elisabethlaan 8 8450 Bredene
e-mail adres: info@ibiswerk.be
De geschikte kandidaten zullen worden uitgenodigd in de gebouwen van het Koninklijk Werk IBIS
te Bredene op 4 juli 2022 om 10u. voor afname van een schriftelijke proef gevolgd door een
individueel gesprek met de selectiecommissie .
De functiebeschrijving van schooldirecteur kan worden opgevraagd via lams.kris@ibiswerk.be.

Namens het schoolbestuur
Willy Herteleer, Voorzitter
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