02.03.2020

VACATURE

Directeur (m/v/x) Basisschool
Vestiging Hibernia Basisschool Antwerpen
FUNCTIE

De directeur die wij zoeken is lid van het directieteam van de Steinerschool
Basisschool Antwerpen maar draagt primair de verantwoordelijkheid voor de school
gelegen in de Volkstraat en in de nabije toekomst in de Verbondstraat.
De directeur creëert de randvoorwaarden waardoor iedereen zichzelf kan
ontwikkelen binnen een gemeenschap waar iedereen zijn plek heeft, en hanteert
voor de medewerkers hetzelfde pedagogisch concept als de klasleraren bij hun
kinderen.
Onze basisschool is een middelgrote school die staat voor verbinding: met
elkaar, met de school, met de ouders, met de kinderen en met de omgeving.

Achter de kleurrijke, monumentale gevel in art nouveau schuilt het schoolgebouw
welk wij delen met de medewerkers van de Hiberniaschool, de
middelbare steinerschool.
Onze directeur staat bovendien positief tegenover een toetreding in een nog groter
geheel van scholen en ziet het als een uitdaging om te zetelen in een school
overschrijdend directieteam. De directeur zal mee het pad kunnen vormen van deze
verandering, zijn specifieke expertise kunnen aanwenden en het voltallige team
ondersteunen in de werking ervan.
Informatie over de school:
www.steinerschoolantwerpen.be

e leerlingenbasis@steinerschoolantwerpen.be
w www.steinerschoolantwerpen.be

Instellingsnr. 46755 + 133471
Ondernemingsnr. 0410 719 180

OPDRACHT
•
•
•
•
•

De vertaalslag maken van het beleid naar het schoolleven
Het ontwikkelen en initiëren van groeiprocessen binnen een warme
schoolcultuur van collegiale samenwerking
Bevorderen van participatie door overleg met alle geledingen van het
schoolleven.
Verzorgen van een efficiënte samenwerking met de Hibernia Middelbare
school.
Adviseren in de ontwikkeling van een samenwerking naar een
school overschrijdend directieteam.

PROFIEL
•
•
•

Je hebt voeling met het onderwijs en staat open voor de steinerpedagogie
Je bent flexibel in hoofd, hart en handen
Ervaring in een leidinggevende functie is een meerwaarde

AANBIEDING
•
•
•
•
•
•

Een aantrekkelijke functie met veel autonomie en een aangename werksfeer
Bijstand van de school beleidsmedewerkers
Een school met uitdagende perspectieven
Opleidingsmogelijkheden professionele ontwikkeling
Uiterlijke indiensttreding op september 2020.
Bezoldiging op niveau van directeur basisonderwijs.

PROCEDURE

Stuur je schriftelijke kandidatuur met cv. en motivatie uiterlijk voor 1 mei
2020 aan mevr. Wenke Claus, voorzitter van de Raad van Bestuur, VZW
Steinerschoolbasis Antwerpen
rvb@steinerschoolantwerpen.be
De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

