
DIRECTEUR (M/V) VOOR DE VRIJE BASISSCHOOL SINT-JORIS 
(Mechelsesteenweg 226 – 2830 Blaasveld)

De Vrije Basisschool Sint-Joris is een christelijk geïnspireerde basisschool met een stimulerend  
opvoedingsklimaat. De school wil door een doeltreffende didactische aanpak zorgen  

voor een harmonische ontwikkeling van alle leerlingen.
De directeur wordt fulltime aangesteld vanaf 1 september 2021. Een meelooptraject kan worden voorzien.  

Samen met een collega stuurt hij/zij een team van 60 personeelsleden aan en  
draagt samen met hen zorg voor ongeveer 600 leerlingen.

INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

Het bestuur van vzw KITOS werft aan in een vacante betrekking een:

AANSTELLINGSVOORWAARDEN
• je bent houder van een diploma van tenminste bachelor 

in het onderwijs of in het bezit van een bewijs van  
pedagogische bekwaamheid;

• je hebt kennis en inzicht in de onderwijsleerpraktijk van 
het basisonderwijs;

• je bent vertrouwd met de context van het basisonderwijs 
(o.m. ZILL-leerplan – Zin in Leren! Zin in leven!, ROK – 
Referentiekader voor Onderwijskwaliteit …); 

• je staat achter het model van de katholieke dialoog-
school, de missie en de visie van het schoolbestuur  
en het opvoedingsproject;

• je hebt duidelijke en toekomstgerichte pedagogisch- 
didactische inzichten en ziet de implementatie ervan 

• als een belangrijk deel van je functie;
• je ervaring in een leidinggevende functie zien we als een 

meerwaarde.

COMPETENTIEPROFIEL
• je bent sterk in het out of the box denken;
• je werkt planmatig en gestructureerd;
• je hebt organisatietalent en zin voor initiatief;
• je stelt prioriteiten en je bent besluitvaardig. Je gaat het 

nemen van moeilijke beslissingen niet uit de weg;
• je werkt samen met je team in overleg, in gedeeld en 

participatief leiderschap en op een transparante manier 
aan de verdere uitbouw van de schoolvisie en het peda-
gogisch project van de school. Je besteedt voldoende 
aandacht aan de ‘Why?’ van acties;

• je kan je team inspireren in een veranderingsproces;
• je hebt:

• talent voor het coachen, het motiveren, het  
inspireren, het waarderen en het aansturen van  
personeelsleden, werkgroepen …;

• een duidelijke visie op waarderend personeels-
• beleid;
• aandacht voor het bewaken van de work-life  

balance van het team;
• zin voor administratie en belangstelling voor school-

wetgeving;
• kennis (in een onderwijscontext) van financiën, infra-

structuur en veiligheid;
• verantwoordelijkheidszin in het realiseren van  

doelstellingen;
• oog voor wat beweegt in het brede onderwijsveld;

• je bent bereid:
• je flexibel in te zetten bij het invullen van de taken 

(zowel binnen als buiten de schooluren);
• tot samenwerking met collega-directeurs van de ande-

re scholen van KITOS;
• om de school te vertegenwoordigen in interne en ex-

terne overlegorganen;
• om je te professionaliseren, o.m. via ProfS.

• je bent bereikbaar en toegankelijk voor alle leerlingen, 
ouders en personeelsleden en je bent luistervaardig;

• je bent empathisch en hebt een groot gevoel voor recht-
vaardigheid;

• je hebt belangstelling voor en wil actief deelnemen aan 
activiteiten en projecten van de lokale gemeenschap;

• je straalt enthousiasme uit en je bent ondernemend, ge-
dreven, constructief, loyaal, stressbestendig en integer;

• je communiceert open, transparant en eerlijk. Je spreekt 
begeesterend;

• je kan vlot omspringen met de moderne digitale  
communicatietechnieken;

• je hebt een hart voor de school en de schoolcultuur;
• je hebt een positieve instelling.

KANDIDAATSTELLING
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan digitaal jouw  
gemotiveerde sollicitatiebrief en curriculum voor  
17 maart 2021 naar Francis Van Caer, afgevaardigd  
bestuurder: francis.vancaer@kitosscholen.be
Je krijgt een digitale ontvangstbevestiging.

PROCEDURE
De door de selectiecommissie weerhouden kandidaten 
worden uitgenodigd voor een gesprek nog voor de start van 
de paasvakantie. De geselecteerde kandidaat wordt 
telefonisch op de hoogte gebracht. De niet-geselecteerde 
kandidaten ontvangen een bericht per e-mail.
Jouw kandidatuur wordt met de nodige discretie behandeld.
Voor meer informatie i.v.m. het opvoedingsproject, de 
functieomschrijving en het competentieprofiel, kan je 
terecht bij Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder, 
Tervuursesteenweg 2 - 2800 Mechelen, e-mail: 
francis.vancaer@kitosscholen.be
Mechelen 11 februrari 2021
Rita Dunon, voorzitter


