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Vacature directieambt
voor basisschoolSint- Ursula Lisp, Lier

In de zoektocht naar onze nieuwe directie hopen we op een sterke, empathische
persoonlijkheid die de vaardigheid om verbindend en helder te communiceren duidelijk
onder de knie heeft. De combinatie van te kunnen werken in een team én zelfstandig
beslissingen te kunnen nemen is van cruciaal belang vanwege de specifieke werking van
een basisschool.

We hechten ook belang aan een positieve ingesteldheid en een probleem oplossend
karakter. Opportuniteiten zien, compromissen sluiten of verantwoordelijkheid nemen bij
moeilijke beslissingen behoort tot de nodige vaardigheden.

Verder zoeken we een directie die affiniteit heeft met de hedendaagse rol die
leerkrachten en een leerkrachtenteam vervullen. Doordat een school draait dankzij de
inbreng van alle personeelsleden en vrijwilligers, zoeken we iemand die oog heeft voor
de totaliteit van een organisatie en hier verbindend kan optreden zodat eenieder die hier
werkt dit in een aangename sfeer kan doen.

Tot slot heeft de directie die we zoeken ook voeling met (het welzijn van) de leerlingen
en hun ouders. Hij of zij (/hen) is toegankelijk en vlot in omgang. De belangen van de
school moeten op een correcte manier behartigd worden, rekening houdend met de
lokale gemeenschap waarbinnen ze ingebed ligt.

Zoek je een uitdaging, wil je bewust een bijdrage leveren aan de organisatie van ons
onderwijs en ben je bereid hier heel wat tijd en energie aan te besteden dan hopen we
zeker om iets van jou te horen.

Kandidaten kunnen hun CV en motivatiebrief sturen naar Peter Sterckx, de voorzitter van
het schoolbestuur : ptrsterckx@qmail.com
Aanvaarde kandidaten worden uitgenodigd om hun motivatie toe te lichten in een
gesprek,

Vacature directieambt

Info :

Basisschool Sint-Ursula Lisp is gelegen in de Frankenweg 6, 2500 Lier

Kleuterschool en lagere school samen bieden onderwijs aan een 250
kinderen.
Je coórdineert de schoolwerking van een 25 leerkrachten,

We verwachten sollicitaties voor 1O

juni

2022.

Beschikbaarheid vanaf 20 augustus 2O22

Directieambt met ingang van

I

september 2022.

Ervaring in onderwijs aanbevolen.
Verloning volgens salarisschaal 879 (minstens Bachelor en Bewijs
pedagogische bekwaamheid)

