Vacature

In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers biedt
het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen
om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze
missie.
Voor de versterking van het team van GO! scholengroep Rivierenland zoeken wij gedreven

Directeurs basisonderwijs / Directeurs buitengewoon basisonderwijs
(M/V)
Het gaat om een werfreserve.

Doel van de functie
GO! scholengroep RIVIERENLAND doet een oproep tot wervingsreserve voor geëngageerde directeurs voor
GO! basisscholen en school voor buitengewoon basisonderwijs uit de scholengemeenschap.

Jobinhoud
De toekomstige uitdaging voor de directeur is om samen met het gedreven team blijvend werk te maken
van onderwijsvernieuwingsprojecten en de onderwijskwaliteit te blijven bestendigen.
De taakinvulling zal zich vooral richten op leerlingenbegeleiding, communicatie en samenwerking met
ouders en leerlingen, overleg en samenwerking met alle interne partners, overleg en samenwerking met
externe partners, pedagogisch project en schoolwerkplan, lange termijnplanning, kwaliteitszorg, tucht,
leerlingenwerving, coach starters, meldpunt voor leerkrachten…
Je kunt daarbij rekenen op de nodige ondersteuning van de coördinerend directeur scholengemeenschap
basisonderwijs en vanuit de scholengroep.
Ook de scholengemeenschap die 11 basisscholen en 1 school van buitengewoon basisonderwijs telt, kent
een cultuur van samenwerking en actief kennisdelen.

Wat verwachten wij?
 Kennis
Volgens functiebeschrijving/competentieprofiel directeur (zie webpagina scholengroep RIVIERENLAND
www.scholengroep-rivierenland.be)

 Vaardigheden
Volgens functiebeschrijving/competentieprofiel directeur (zie webpagina scholengroep RIVIERENLAND
www.scholengroep-rivierenland.be)

 Studievereisten
 Ten minste bachelor +BPB

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 31 januari 2018 om 12.00u
Kandidaten dienen geldig te kandideren bij de scholengroep. Binnen de vastgelegde termijn en in
overeenstemming met de wijze waarop dit in de selectieprocedure is voorgeschreven.
U stuurt uw kandidaat via mail naar tania.vanpoyer@rvl.be
Je stuurt minimaal jouw cv en een motivatie. Je krijgt dan via mail tegen ontvangstbevestiging de verdere
info betreffende de selectieprocedure toegestuurd.

Contactgegevens
Wens je meer te weten over de inhoud van de functie of heb je vragen over de selectieprocedure? Dan kan
je terecht bij : Tania Van Poyer, HR-manager GO! scholengroep Rivierenland
Neem contact op via : Tania.vanpoyer@rvl.be of via : 03/897.98.28

