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Vacantverklaring voltijds bevorderingsambt van 
directeur  
 
Voor onze basisschool Wonderwijs, Poerdam 1 - 9120 Beveren, deel uitmakende van de 
Scholengemeenschap KEi, zoeken wij een kandidaat (M/V) voor de invulling van een 
voltijds bevorderingsambt van directeur met ingang van 15 maart 2021. 

De missie Het profiel Wat kunnen wij bieden 

 

 Hij/zij zal instaan voor de gelovige 

dimensie van het schoolleven. 

 Hij/zij zal de actuele stromingen en 

vernieuwingen in het 

basisonderwijs, met een 

voortdurende aandacht voor 

kwaliteit, bij de uitbouw van de 

eindtermen opvolgen en verwerken. 

 Hij/zij zal een gerichte 

ondersteuning en begeleiding van 

het personeel uitwerken en 

bestendigen en dit met aandacht 

voor teamvorming. 

 Hij/zij kan een schoolleven 

organiseren en leiden in een 

structuur volgens overlegmodel om 

samen met scholengemeenschap, 

schoolbestuur, personeel, leerlingen 

en ouders de algemene kwaliteit 

van de school te bewaken en te 

bevorderen. 

 Hij/zij heeft zin voor financiën en 

administratie, voornamelijk school- 

en leerlingendossiers. 

 Hij/zij is sociaal vaardig, 

aanspreekbaar en is luisterbereid. 

 Hij/zij is bereid om zich door 

bijscholing in zijn/haar taak verder te 

bekwamen en ook buiten de 

schooluren te presteren. 

 

 De kandidaat is – 
volgens wettelijke 
bepalingen – in het bezit 
van het vereiste 
bekwaamheidsbewijs 
(onderwijzer, 
kleuteronderwijzer of 
voldoende geacht 
diploma) en ervaring 
binnen het 
basisonderwijs is een 
pluspunt.  

 

 De kandidaat zal het 
christelijk 
opvoedingsproject 
onderschrijven en zich 
inzetten om dit bij de 
leerkrachten en de 
ouders te propageren.  

 

 Hij/zij zal collegiaal 
samenwerken met de 
directeurs van de 
scholengemeenschap, 
de directeur coördinatie 
en met het 
schoolbestuur.  

 

 

 De directeur kan op het 
gebied van 
personeelsadministratie
, boekhouding, 
begroting, preventie en 
aankoopbeleid beroep 
doen op een 
professioneel team van 
medewerkers en dit 
onder leiding van de 
directeur coördinatie. 

 

De kandidaat wordt gevraagd aangetekend te solliciteren bij de voorzitter van het schoolbestuur, 

dhr. William Van Wiele, Peperdam 4 te 9120 Beveren of via het e-mail adres: 

schoolbestuur@sgkei.be , met toevoeging van personalia, motivatie en Curriculum Vitae, en dit 

vóór 03 maart 2021. 

De weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een selectie  tijdens de week van 08 

maart 2021 waarbij de functiebeschrijving van directeur als leidraad zal dienen. Deze kan vooraf 

ter inzage aangevraagd worden bij de voorzitter van het schoolbestuur. 
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