
 

 

VZW Katholiek Basionderwijs Paal, Meldertsesteenweg 13 3583 Paal, wenst aan te 
werven : 

Een directeur lagere school (met oog op vaste indienststelling) (m/v) 
basisonderwijs – voltijds  

Voor indiensttreding op 1 september 2017  

Onze school “De Buiteling”:  

Onze school “De Buiteling” is een autonome lagere school met 497 leerlingen, waarin de 
leerlingen centraal staan. Samen met onze kleuterschool Hand in Hand maakt ze deel uit 
van onze VZW Katholiek Basisonderwijs Paal. De school beschikt over een nieuw 
schoolgebouw. Samen met een dynamisch leerkrachtenteam en een actieve 
oudervereniging kunnen wij jou een fijne werkomgeving aanbieden.  

Onze Scholen behoren tot de scholengemeenschap Vrij Basisonderwijs Beringen. 

Wij zijn op zoek naar een voltijds directeur; 

De functievereisten : 

Als directeur van de lagere school verzeker je de algemene leiding van de school in al 
zijn aspecten. 

• Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het verstrekken van onderwijs, met 
de realisatie van het pedagogische project van de school, de leerplannen, de 
schoolvisie van het katholiek onderwijs en de ontwikkelingsdoelen van de 
leerlingen. 

• Je bent als directeur dus verantwoordelijk voor het materiële, administratieve en 
financiële beheer van de school, zonder dat je daarbij het pedagogische aspect uit 
het oog verliest.  

• Je oefent deze taken uit in nauw overleg met het schoolbestuur aan wie je 
rapporteert en slaagt erin de visie en missie die samen met het schoolbestuur 
wordt ontwikkeld om te zetten in de praktijk. 

• Aangezien de basisschool en kleuterschool deel uitmaken van eenzelfde VZW zorg 
je samen met de directie van deze school voor een aangename en constructieve 

samenwerking zodat ze samen één school maken. 



Als directeur coördineer je projecten die de schoolintegratie ten goede komen en bouw je 
relaties uit buiten de school, onder andere met de partners van de school, de 

scholengemeenschap en de ouders van de leerlingen.  

Als directeur volg je de onderwijsrichtlijnen van het Vlaams Katholiek onderwijs,  
bijscholingsinitiatieven en vernieuwingen op ter ondersteuning van het onderwijzend 
personeel. 

Als coach en leidinggevende slaag je er samen met je team in om een stimulerende 
schoolomgeving te creëren waarin medewerkers en leerlingen het beste van zichzelf 
kunnen geven en hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien   
 
Kennis van toegepaste pedagogie en ontwikkelingspsychologie evenals het kunnen 
evalueren van pedagogische en didactische bekwaamheid is een vereiste.  
 
Je oefent deze taken uit binnen de reguliere schooltijden maar bent bereid ook buiten de 
schooluren de vereiste opdrachten te vervullen (vergaderingen schoolbestuur, 
oudervereniging, bijscholingen, ….) 

Vaardigheden:  

• Je bent een uitstekende people manager die er in slaagt de medewerkers optimaal 
te doen samenwerken  

• Je bent doortastend en empatisch om ook in conflictsituaties tot gepaste en 
verantwoorde oplossingen te komen  

• Als aanspreekpunt binnen de school beschik je over communicatieve 
vaardigheden en kan je constructief samenwerken met anderen 

• Je bent geboeid door het katholiek opvoedingsproject en zorgt ervoor dat het 
klasgebeuren voor de leerlingen en medewerkers ideaal kan verlopen.  In deze 
context ben je bereid om, waar nodig, bij te scholen, bij te leren en je team te 
coachen. 

• Je hebt minstens een basiskennis van ICT mogelijkheden ter ondersteuning van 
de uitvoering van de diverse administratieve verplichtingen. 

• Relevante ervaring binnen het onderwijs of een gelijkaardige functie als 
leidinggevende is wenselijk en tenminste beschikken over een diploma PBA. Bij 
voorkeur pedagogisch bekwaamheidsgetuigschrift.  

Ons aanbod: 

• wat je nodig hebt om elke dag het beste van jezelf te kunnen geven; 

• een ruim aanbod opleidings- en ontwikkelingskansen; 

• het overeenstemmende verloningspakket met de mogelijkheid tot een vaste 

benoeming als schooldirecteur, na een maximale proefperiode van 2 jaar; 

• een dynamische werkomgeving met een open overleg naar schoolbestuur, 

schoolteam en oudervereniging in een aangename werksfeer 
• voldoende vrijheid en zelfstandigheid om dit pedagogisch project succesvol te 

vervullen 



• voldoende ondersteuning in de samenwerking met de scholengemeenschap, 
collega’s en directies  

Interesse? 

Personen die hun kandidatuur wensen te stellen, vragen wij een curriculum vitae 
vergezeld van een motivatiebrief per e-mail, alsook aangetekend naar bovenstaand 
adres, te versturen tav de voorzitter van de selectiecommissie, Jan Luyten, voor 27 mei 
2017. Voor vragen kan je telefonisch terecht op het nr 0476/269235. Er zal een 
bevestiging verstuurd worden voor ontvangst naar alle kandidaten via e-mail. 

Contact: schoolbestuur.vacature@vlspaal.be 

 

 

 

 

 

	  


