Directeur gemeentelijke
basisschool Jezus-EIK

De gemeentelijke basisschool van Jezus-Eik is een school zoals er zoveel zijn, maar
toch niet helemaal. In deze gezellige, gemoedelijke school ontdekken zo’n 110
kleuters en kinderen al spelend en al lerend de wereld in de graadklassen. Als
directeur kom je terecht in een team van 18 gemotiveerde leerkrachten. Een hart
voor kinderen, een inspirerende visie op onderwijs en zin om erin te vliegen? Dan
ben jij de geknipte directeur voor onze school!

TAKENPAKKET
Als directeur heb je de algemene en pedagogische leiding van de basisschool. Je
hebt een duidelijke visie op onderwijs en samen met de leerkrachten geef je het
pedagogisch project verder vorm. Je geeft enthousiast leiding aan je leerkrachten
en begeleidt hen om de beoogde doelstellingen te realiseren, volgens de visie en
missie. Je staat in voor een vlotte, organisatorische werking. Je hebt aandacht voor
het contact met de kinderen, ouders en de gemeentelijke administratie.

JE PROFIEL
Jouw talenten
•

Je bent een communicatief, administratief en organisatorisch vaardig.

•

Je bent inspirerende coach met een duidelijke pedagogische visie.

SELECTIE
Selectievoorwaarden
•

Houder zijn van het vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijs
vastgesteld voor dit specifiek bevorderingsambt

•

Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet
rechtspositie van 27 maart 1991;

•

Slagen in een vergelijkende selectieproef

Wat zijn de selectiestappen?
•
•
•

•

Stap 1: Solliciteer tot en met 16 december 2022.
Stap 2: Neem deel aan een schriftelijk aanwervingsexamen (thuisopdracht – wordt
verstuurd 21 december 2022 – wordt ingeleverd 9 januari 2023 voor 9u)
Stap 3: De kandidaten die geslaagd zijn voor het aanwervingsexamen worden
uitgenodigd voor een assessment dat zal plaatsvinden op tussen 30 januari
2023 en 3 februari 2023
Stap 4: De kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment worden uitgenodigd
voor het mondeling examen op 15 februari 2023

Ben je geslaagd voor de selectie, maar eindigde je niet als eerste in de
rangschikking? Dan kom je terecht in een wervingsreserve die 2 jaar geldig is.

Hoe solliciteren?
•

Solliciteer online via https://www.jobsolutions.be/register/13786-12

De e-maildatum, postdatum of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

CONTACT
Heb je nog vragen over deze vacature?
Je kan terecht bij de Personeelsdienst via personeelsdienst@overijse.be of 02 785
33 40.
Wij vinden kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid,
geloof of een handicap. Het zijn jouw pittige talenten die het verschil maken.
https://www.overijse.be/producten/detail/1493/directeur-gemeentelijke-basisschool-jezus-eik

