Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen - NoordkAnt vzw

VACATURE halftijds ADJUNCT-DIRECTEUR (M/V)
Groenendaalcollege
Gagelveldenstraat 71
2170 Antwerpen (Merksem)
De school
Het Groenendaalcollege is een school voor secundair onderwijs, met een A-stroom in de eerste graad en
ASO in de tweede en derde graad. Op dit moment zitten er 710 leerlingen. De school maakt deel uit van
de scholengemeenschap Ekeren-Merksem. Alle personeelsleden en leerlingen werken samen aan de
realisatie van een christelijk opvoedingsproject. Het is gebaseerd op het Referentiekader van de
diocesane inrichtende machten van het bisdom Antwerpen. In het Groenendaalcollege werd het concreet
uitgewerkt in een eigen pedagogisch project: ‘Ruimte om te groeien’.
De halftijdse adjunct-directeur
 is mee verantwoordelijk voor de realisatie van het referentiekader van het schoolbestuur, het
eigen opvoedingsproject en het strategisch toekomstplan van de school en de scholengroep
secundaire NoordkAnt-scholen in Merksem centrum;
 geeft in het directieteam ondersteuning in diverse beleidsdomeinen, o.a. het
pedagogisch/didactische, het zorgbeleid en het orde- en tuchtbeleid;
 is mee verantwoordelijk voor de aanvangsbegeleiding en de ondersteuning van het personeel;
 is mee verantwoordelijk voor de dagdagelijkse schoolwerking;
 neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen ‘Onderwijskundig beleid’, ‘Planningsvergadering’ en
de ‘Cel leerlingbegeleiding’
Belangrijke opmerking: de concrete taakverdeling wordt vastgelegd in overleg met de directeurs en de
collega halftijdse adjunct-directeur.
Competenties
Hij/zij
 heeft een positief kritische ingesteldheid;
 is sociaal en communicatief vaardig;
 kan goed luisteren en heeft een groot empathisch vermogen;
 kan conflictoplossend optreden;
 kan in team werken en zal beslissingen loyaal uitvoeren;
 beschikt over organisatorisch en coördinerend talent;
 kan en durft leiding geven;
 is stressbestendig, voldoende flexibel en bereid te werken in onregelmatige werktijden;
 staat open voor nieuwe onderwijskundige, pedagogische en beleidsmatige inzichten en wil zich
permanent bijscholen.
Toelatingsvoorwaarden
 u getuigt van een christelijke levensvisie;
 u beschikt over minimaal een bachelor-diploma;
 u bent vast benoemd in het onderwijs;
 u treedt in dienst op 1 september 2020.
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Enkel schriftelijke kandidaturen met volledig curriculum vitae worden aanvaard. Zij kunnen tot en met
vrijdag 3 juli gestuurd worden naar:
Dhr. Rony Mathyssen, Afgevaardigd-bestuurder
Nooitrust 4,
2390 Malle
of gemaild worden naar info@noordkant.be, met in het onderwerp duidelijke vermelding ‘sollicitatie HT
adjunct-directeur Groenendaalcollege’
De kandidaten worden op dinsdag 7 juli uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken
gebeuren in de kantoren van KOBA NoordkAnt – Stella Marisstraat 4, 2170 Merksem-Antwerpen

