
 

 

 

VACATURE DIRECTEUR 

INVENTOBASISSCHOOL SCHOTEN 
 

INVENTO GO! scholengroep 
 

Bij INVENTO ontstaan grootheden. Dagelijks zorgen meer dan 1000 collega’s voor de maximale 

ontwikkelingskansen van meer dan 5400 leerlingen. We zorgen voor [Eigen-tijds • Eigen-wijs] 

onderwijs en zetten zo onze jongeren op weg naar hun eigen succes! 

INVENTO GO! scholengroep bestaat uit 19 scholen en situeert zich in de noordoostelijke regio van 

Antwerpen: Brasschaat, Malle, Schilde, Schoten, ’s Gravenwezel, Sint-Job-in-‘t-Goor, Zandhoven en 

Zoersel. 

De scholengemeenschap basisonderwijs bestaat uit 10 basisscholen. 

Voor de versterking van het directieteam zoeken we een directeur voor basisschool Schoten 

(Vijverhof en ter Linde). Het gaat om een waarnemende aanstelling in een voltijdse betrekking vanaf 

een datum die in onderling overleg wordt bepaald. 

 

Jobinhoud 
 

Je bent in de eerste plaats de bezieler van de INVENTO-visie en het pedagogisch project van het 

GO! binnen de school. Je bent een coachende en empathische leider die het lerarenteam kan 

motiveren, ondersteunen en begeleiden. Je bent verantwoordelijk voor het pedagogisch, personeels-, 

financieel, infrastructureel en administratief beleid, het bewaken van kwaliteitsdoelen en het 

ontwikkelen van visie. 

Je werkt graag samen en kan een team aanzetten tot verandering en verbetering. 

In samenwerking met andere directies geef je mee vorm aan het beleid binnen INVENTO GO! 

scholengroep. 

 

Wat verwachten we? 
 

Kennis 
 Je hebt pedagogische ervaring 

 Je bent op de hoogte van de recente onderwijsontwikkelingen en de ontwikkelingen met 

betrekking tot innovatief onderwijs 

 Je staat achter de onderwijsvisie van INVENTO en wil deze mee verder vormgeven 

 

Vaardigheden 
 Je bezit beleidsvoerende en leidinggevende competenties 

 Je bent een coachende en empatische leider die het team kan motiveren, ondersteunen en 

begeleiden 

 Je kan op een professionele manier omgaan met leerlingen, ouders en externen 

 Je werkt graag samen en kan een team doelgericht aansturen tot verandering en verbetering 

 Je slaagt erin om weerstanden te overwinnen 

 Je bent stressbestendig 



 

 

 

Studievereisten 
 Je hebt een bachelordiploma of een gelijkgesteld bekwaamheidsbewijs 

 Je hebt het vormingsattest van directeur van het GO! of je bent bereid om dit vormingsattest 

te behalen 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 
 

 Een voltijdse job in een dynamische organisatie met een duidelijke visie op onderwijs 

 Een intense samenwerking binnen de scholengroep en scholengemeenschap 

 Aanvangsbegeleiding door de coördinerend directeur basisonderwijs 

 Een maandsalaris volgens het officiële barema 

 De kans om je talenten te ontplooien en verder te ontwikkelen 

 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu! 
 

Je dient het correct en volledig ingevuld dossier, de nodige bijlagen en de gevraagde visieteksten 

uiterlijk tegen 15 januari 2021 te mailen naar hrm@inventoscholen.be 

Je vindt alle documentatie via https://drive.google.com/drive/folders/1E2zaIAnQux3QRdq7YVeB-

QrOJT8aCe--?usp=sharing  

 

Contactgegevens 
 

Wens je meer te weten over de inhoud van de functie of over de selectieprocedure? Neem dan contact 

op met Gert Van den Putte via hrm@inventoscholen.be of 0486 16 43 62 
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