Vacature
De Wingerd en De Hazelaar, vestigingsplaatsen van Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil VZW,
zoeken een directeur.
Het gaat over een tijdelijke vervanging, tijdens het lopende schooljaar, maar de mogelijkheid
bestaat dat dit wordt uitgebreid tot een aanstelling op lange termijn.
Yggdrasil is een warme, hartelijke school met twee vestigingsplaatsen die samen meer dan 240
kinderen telt.
Er zijn twee unieke vestigingsplaatsen met elk hun eigen dynamiek, en op beide plaatsen:
✓ een enthousiast leerkrachtenteam, dat hard werkt aan de onderwijskwaliteit en de
sociale-emotionele ontwikkeling van elk kind.
✓ een actieve oudergroep die de school mee mooi maakt via klusdagen, een groene
speelplaats, praktische hulp in de klas, gezellige schoolfeesten.
Als directeur ben je verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactische beleid, het
personeelsbeleid, het financieel beleid, het onderhouds- en beheersplan van de infrastructuur,
de in- en externe communicatie.
Je wordt als directeur bijgestaan door een administratief medewerker en werkt in nauw overleg
met de Raad Van Bestuur van de school en de expertisegroepen van de school.

Kennis en vaardigheden
Indien je zou kiezen voor een aanstelling op lange termijn is dit wat er van je wordt verlangd.

Pedagogisch-didactisch
Je hebt een pedagogische praktijkervaring in het basisonderwijs.
Je verdiept je in de steinerpedagogie via het volgen van nascholingen en door zelfstudie.

Personeel
Je geeft richting en sturing aan medewerkers in het kader van een gezamenlijk beleid. Je hebt
zicht op de kwaliteiten in het team en zicht op welke kwaliteiten nodig zijn. Je kan medewerkers,
motiveren, stimuleren en enthousiasmeren om de gestelde doelen te bereiken. Je weet een
goede onderlinge samenwerking en verstandhouding te bevorderen tussen de medewerkers.
Je kan een team coachen, je herkent de kwaliteiten van je mensen, je motiveert hen om hun
talenten verder uit te werken.

Organisatie
Je beschikt over een goed organisatievermogen; je kan hoofd- en bijzaken van elkaar
onderscheiden.

Je kan prioriteiten stellen, goed plannen en aangeven welke acties van anderen en jezelf worden
verwacht.

Communicatie
Je bent in staat om je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken. Je kan kennis en ideeën op
een eenvoudige en heldere manier overbrengen naar anderen. Je bent in staat om bemiddelend
op te treden in conflictsituaties.
Je kan je visie, dromen en plannen op een vlotte en duidelijke manier communiceren, zowel
intern op school als naar de buitenwereld.
Je bent empathisch, betrokken, oplossingsgericht, luisterbereid en durft beslissingen te nemen.

Persoonlijk
Je bent flexibel en dienstverlenend en beschikt over een goed aanpassingsvermogen. Je bent
integer en je kan een grote mate van vertrouwelijkheid garanderen. Je beschikt over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en je bent besluitvaardig. Je kan een hoge werkdruk en
tegenvallers aan en je kan kritiek aanvaarden.

Voorwaarden
Je hebt minimum een bachelor diploma BaO, of masterdiploma met pedagogische
bekwaamheid.
Je onderschrijft het pedagogisch project van de steinerscholen basisonderwijs en het leerplan
steinerpedagogie met de specifieke eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Procedure
Solliciteren doe je met een CV en motivatiebrief voor 30 maart 2019 naar
onthaal@steinerschooldewingerd.be
Sollicitaties zullen in alle discretie behandeld worden. Na het beoordelen van de schriftelijke
documenten, worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met een
sollicitatiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatshebben in de loop van de maanden maart en
april.

