“Een buitengewone school voor buitengewone kinderen…”

Buitengewoon basisonderwijs type 2 voor kinderen met verstandelijke
beperkingen en autismespectrumstoornissen.

Directeur buitengewoon onderwijs (M/V)
in B.O. Ter Dreve type 2 vzw
Ter Dreve: school én dienstencentrum
De school van Ter Dreve is een kleinschalige, warme school met een zestigtal kinderen. De school
bevindt zich in een groen domein waar ook het dienstencentrum (MFC)Ter Dreve gelegen is. De
meeste kinderen van de school worden er na de schooltijd opgevangen.
De leden van het bestuur van beide vzw’s (school en dienstencentrum) vormen een personele unie.
Dit betekent dat beide besturen bestaan uit dezelfde leden en dus vanuit één visie de school en het
dienstencentrum besturen.
Vacature
De raad van bestuur van vzw B.O. Ter Dreve type 2 wenst U op de hoogte te brengen van de vacature
voor het voltijds ambt van directeur (zonder lesopdracht) met ingang van 01/09/2018.
De functie










Je voert de taken uit als schooldirecteur en beschikt over de nodige competenties en attitudes
zoals beschreven in de ‘functiebeschrijving directeur basisonderwijs’ van Katholiek onderwijs
Vlaanderen.
Je hebt de opdracht om de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren door het personeelsteam in
zijn opdracht te begeleiden, te motiveren en te evalueren.
Je bouwt actief mee aan de realisatie van het opvoedingsproject van de school, gebaseerd op de
opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs en je bent mee verantwoordelijk voor de
schoolpastoraal.
Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de pedagogische werking van de school.
Je bouwt met de leerlingen, het team en de ouders een hartelijke en goede pedagogische relatie
op.
Je behartigt het financieel beleid evenals het kwaliteits- en personeelsbeleid van de school.
Je helpt met het bepalen en realiseren van de langetermijnvisie van de school en het
dienstencentrum.
Je bouwt positieve relaties uit met externe partners in de regio.
Je werkt loyaal samen met de collega’s van het directieteam van Ter Dreve om actief bij te
dragen tot de inhoudelijke werking van het geheel ‘School en Dienstencentrum’
Je profiel





Je beschikt over een diploma aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Houder
zijn van het diploma DHOS of BanaBa buitengewoon onderwijs is een pluspunt.
Je beschikt over een vaste benoeming in het onderwijs
Je bent gedreven en flexibel, zowel in denken als in handelen.
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Je beschikt over vlotte communicatieve en sociale vaardigheden waardoor je het vertrouwen weet
te winnen van gesprekspartners op verschillende niveaus.
Je beschikt over leidinggevende capaciteiten.
Je bent bereid tot grote beschikbaarheid voor zover de goede werking van de school dit vereist.
Statuut
Het betreft een tijdelijke aanstelling van minstens twee jaar. Na een positieve evaluatie kan de
directeur vast in dienst genomen worden.
Het ambt van directeur wordt bezoldigd volgens de weddenschalen verbonden aan het ambt.
Kandidaatstelling
Kandidaten solliciteren via e-mail naar voorzitter simoen.marc@skynet.be , uiterlijk tegen vrijdag
22 december 2017
De sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van uw curriculum vitae en een gemotiveerde
kandidaatstelling met aandacht voor opmerkelijke realisaties of verworven competenties die een
meerwaarde kunnen betekenen in het uitoefenen van het ambt van directeur.
Een selectiecommissie zal op basis van de bezorgde documenten oordelen of hij/zij in aanmerking
komt voor een persoonlijk gesprek.
Tijdens dit gesprek zal gevraagd worden om hun beleidsvisie toe te lichten.
De kandidaten worden op de hoogte gebracht van de beslissing.
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