Vacature voor directeur van de Vrije Basisschool De Kameleon
te St.-Lambrechts-Herk (Hasselt)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING
1. VACATURE
De VZW Katholiek Basisonderwijs De Kameleon te Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) bestaat uit een
kleuterafdeling en een lagere afdeling. Op 30 juni 2020 telde ze 400 leerlingen waarvan 147 kleuters
en 253 leerlingen in de lagere school. Het team bestaat uit 36 personeelsleden , waarvan 29
leerkrachten.
De school beschikt sedert enkele jaren over een gloednieuw gebouw voor het lager onderwijs. De
gebouwen voor het kleuteronderwijs hebben op hun beurt een zeer grondige renovatie achter de
rug.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de vergroening van de speelplaats.
De Vrije Basisschool De Kameleon maakt deel uit van de scholengemeenschap De Zevensprong.
Het te begeven ambt is vacant per 1 september 2021.

2. VOORWAARDEN












Belg zijn.
recent getuigschrift van goed gedrag en zeden (model 2).
bekwaamheidsbewijs van ten minste professionele bachelor en bewijs van
pedagogische bekwaamheid (beide in de zin van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de
bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs).
minstens 5 jaar werkervaring; ervaring in het basisonderwijs is een pluspunt.
bereidheid om - gericht op dit ambt - vorming te volgen.
beschikken over de kwaliteiten vereist voor een onderwijskundig leiderschap, alsook
over de pedagogische, psychologische en managementvaardigheden, die nader
worden beschreven in het bijgaande profiel.
het opvoedingsproject van de school onderschrijven en uitdragen.
beschikbaar zijn tijdens en buiten de lesuren, alsook tijdens de vakantie (binnen de
wettelijke bepalingen) voor zover de goede werking van de school dit vereist.
beschikbaar zijn op korte termijn.
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3. PROFIEL
Algemeen







De directeur beschikt over de kwaliteiten en levensstijl die vereist zijn voor een
onderwijskundig leiderschap, alsook over de pedagogische, psychologische en sterke
managementvaardigheden, die hierna nader worden beschreven.
Hij/zij getuigt van een visie en is bekwaam tot het leiding geven aan een school in de huidige
maatschappij.
Hij/zij getuigt van een christelijke inspiratie en gezindheid. Hij/zij is bekwaam en bereid het
christelijk opvoedingsproject van de school te onderschrijven, uit te dragen en in praktijk te
brengen, en dit met eerbied voor de eigenheid en ontwikkelingskansen van iedereen.
Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij dit schoolteam en zijn activiteiten coördineert.
De directeur mag rekenen op de volle ondersteuning van het schoolbestuur; hij/zij wordt
omringd door een deskundig team van o.m. leerkrachten, secretariaatsmedewerkers.
De boekhouding, ict en preventieadviseur worden volledig vanuit de scholengemeenschap
gecoördineerd.

Attitudes








De directeur is gedreven en is bereid voldoende tijd en energie te investeren in het leiden van
de school.
Hij/zij bouwt gezag uit op grond van deskundigheid en sociaal-psychologische vaardigheden.
Hij/zij is flexibel en speelt soepel en creatief in op veranderingen.
De directeur is luisterbereid en organiseert voldoende overleg op pedagogisch, didactisch en
organisatorisch vlak.
Hij/zij gaat open om met mensen, zowel met de leerkrachten als met ouders, schoolbestuur
en externe partners.
Hij/zij is besluitvaardig en neemt planmatig verantwoordelijkheid voor het bereiken van
resultaten.
De directeur onderschrijft het belang van administratieve stiptheid en precisie in de leerlingenen personeelsadministratie en het schoolbeheer.

Kennis en inzicht in onderwijs- en aanverwante aangelegenheden


De directeur beschikt over een gedegen kennis en inzichten in onderwijs- en aanverwante
aangelegenheden :
o hij/zij heeft een uitgesproken belangstelling voor pedagogische, didactische en
methodologische kwesties, met bijzondere aandacht voor actuele stromingen en
vernieuwingen.
o hij/zij heeft de nodige inzichten in onderwijsaanbod, leer- en vormingsplannen, alsook
in ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
o hij/zij geeft blijk van deskundigheid om leerplannen en pedagogische richtlijnen in de
praktijk toe te passen.
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hij/zij is bereid zich vertrouwd te maken met administratief-juridische
onderwijsaangelegenheden. Hij/zij kent de belangrijkste bronnen van de
schoolwetgeving, weet er zijn/haar weg in te vinden en kan ze passend aanwenden.
o hij/zij heeft voeling met financieel beheer .
De directeur is bereid zich voortdurend te blijven vormen in zijn leidende rol en zich verder
pedagogisch-didactisch te bekwamen.
o



Persoonlijkheidskwaliteiten en vaardigheden



De directeur geeft enthousiasmerend en motiverend leiding;
Hij/zij beschikt over de nodige managementkwaliteiten, zowel op organisatorisch als
psychologisch en sociaal vlak.
De directeur beschikt over een grote relatiebekwaamheid en is bereid tot een open
constructieve samenwerking met alle interne en externe medewerkers en partners van
school, met inbegrip van de Scholengemeenschap De Zevensprong.
De directeur kan zowel individuele leerkrachten als een team coachen, in het bijzonder
pedagogisch en didactisch vlak; hij of zij stelt duidelijke doelen en verwachtingen.
Hij/zij kan met conflicten omgaan.






op
en
de
op

4. STATUUT EN BEZOLDIGING
Het betreft een tijdelijke aanstelling, met mogelijkheid tot vaste benoeming na een volledig schooljaar.
Het ambt van directeur wordt bezoldigd volgens de weddeschaal verbonden aan dit ambt.

5. KANDIDAATSTELLING
Kandidaten verzoeken we een sollicitatiedossier in te dienen bestaande uit :
 een motivatiebrief.
 een curriculum vitae, zo mogelijk met opgave van referenties.
Kandidaturen dienen uiterlijk op 1 augustus 2021 toe te komen :
 per brief aan:
VZW Katholiek Basisonderwijs De Kameleon
Ter attentie van de heer Guy Martens
Voorzitter schoolbestuur
Kattendansstraat 21
3500 Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt)


of per mail op het volgend e-mailadres:
guy.martens1@telenet.be
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6. SELECTIEPROCEDURE
Een aanstellingscommissie zal de kandidaten die beantwoorden aan de voorwaarden, uitnodigen voor
een kennismakingsgesprek, alsook voor een eventuele proef. Deze gesprekken zullen plaatsgrijpen in
de loop van de maanden augustus/september 2021.
Kandidaturen zullen in alle discretie behandeld worden.
De aanstelling gebeurt door het schoolbestuur van de VZW Katholiek Basisonderwijs De Kameleon te
Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt).
Het schoolbestuur brengt alle kandidaten op de hoogte van de beslissing omtrent hun kandidatuur.

***
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