Vacature voor de functie van directeur (m/v) in het

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut te Brugge

Brugge, 24 oktober 2018

Oproep tot kandidaatstelling
Met ingang van 1 januari 2019 komt het ambt van directeur secundair onderwijs vrij in het SintFranciscus-Xaveriusinstituut (De Frères), Mariastraat 7, 8000 BRUGGE.
Het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut is één van de vijf scholen secundair onderwijs van de vzw S.O.
Karel De Goede te Brugge (www.karel-de-goede.be). De school maakt deel uit van de
scholengemeenschap Sint-Donaas.

Taakomschrijving
De directeur helpt de school verder uitgroeien tot een christelijke opvoedingsgemeenschap met
eerbied voor de eigenheid en de ontwikkelingskansen van iedereen en helpt actief mee aan de
verwezenlijking van het katholiek opvoedingsproject volgens de opdrachtverklaring van het
Katholiek Onderwijs en van het eigen opvoedingsproject van de school.
Hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijks beleid binnen de school. Dat omvat
ondermeer het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de schoolorganisatie en
kwaliteitsontwikkeling. Een verzorgde en vlotte communicatie met leerkrachten, leerlingen en ouders
maakt daar deel van uit.
Met betrekking tot het logistiek, administratief en financieel beleid zorgt de directeur voor een vlotte
aanlevering van de nodige informatie aan de centrale diensten van de scholengroep.

De directeur werkt nauw samen met de directie van de eigen basisschool, de directies van de
scholengroep en de scholengemeenschap, het CLB, de pedagogische begeleiding en externe
partners.
Hij/zij vertegenwoordigt de school in een aantal interne en externe overlegorganen en houdt zich
loyaal aan de visie en de standpunten van het schoolbestuur
De directeur is tegenover de raad van bestuur verantwoording verschuldigd voor het dagelijks beleid.

Statuut en bezoldiging
Het betreft een tijdelijke aanstelling. Na drie jaar en na een positieve evaluatie kan er een vaste
benoeming volgen. Een directeur van een school met een 3de graad wordt bezoldigd volgens
salarisschaal 525.

Voorwaarden
-

Houder zijn van een masterdiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Een ruime ervaring hebben als lesgever.
Ervaring op het vlak van coördinatie en beleid is een pluspunt.
Belg zijn en een uittreksel uit het strafregister (doc.596.2, voorheen model 2) kunnen
voorleggen.
Beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2019.

Kandidaatstelling
Kandidaturen worden bezorgd, uiterlijk op vrijdag 23 november 2018. Dit moet gebeuren via een
schrijven t.a.v. Dhr. J. De Cock, voorzitter, p/a Collegestraat 24, 8310 Assebroek én via mail naar
de algemeen directeur (michael.vandorpe@sinttrudobrugge.be, motivatiebrief en cv opladen in
één document). Voor meer inlichtingen over de functie, de selectieprocedure en de verloning kan
je eveneens terecht op het vermelde mailadres.
De kandidaten moeten naast hun cv met aandacht voor realisaties, verworven competenties en
gevolgde nascholingen, een schriftelijke visie geven hoe zij de functie van directeur zien en willen
invullen. De kandidaatstelling wordt met volledige discretie behandeld.
Een selectiecommissie zal op basis van de sollicitatiebrief van de kandidaat oordelen of hij/zij voor
een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.
De mondelinge sollicitatiegesprekken zullen in de eerste week van december gehouden worden
(tijdstip en locatie worden later meegedeeld). Er zal ondermeer worden nagegaan of de kandidaat
beantwoordt aan het profiel zoals dat bepaald wordt in overleg met de schoolraad van SFX.
Alle kandidaten worden op de hoogte gebracht van de beslissing.
Namens de Raad van bestuur van vzw S.O. Karel De Goede.
Jo De Cock,
Voorzitter
Vacaturebericht directeur van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut te Brugge
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