KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN VOORKEMPEN

Vacature pedagogisch adjunct-directeur (m/v/x) per 1 september 2022
School voor Wetenschap en Techniek, Jozef Hendrickxstraat 153, 2900 Schoten
Geef mee stuurkracht aan het beleid in een pure STEM-school !

Onze school
Wij zijn een school voor Wetenschap en Techniek waar een 550-tal leerlingen secundair onderwijs genieten,
in een brede waaier aan STEM-opleidingen binnen de richtingen Mechanica, Elektriciteit en ICT, met zowel
doorstroom-, dubbele als arbeidsfinaliteit.
Onze school behoort tot het schoolbestuur KOBA Voorkempen, dat aangesloten is bij de netwerkorganisatie
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen. Wij maken deel uit van de scholengemeenschap Voorkempen.
Jouw opdracht
Samen met de directeur en de technisch adviseur coördinator maak je deel uit van het directieteam. Van hieruit
neem je als adjunct-directeur mee de verantwoordelijkheid voor het beleid van de school op. Jouw focus ligt
daarbij vooral op het pedagogisch-didactisch beleid.
Onze verwachtingen
voor ons onderwijs
•

voor onze mensen

Je denkt en werkt vanuit een christelijke visie,
herkenbaar in het Eigen Opvoedingsproject van
de school.

• Je inspireert en motiveert het team om samen het
pedagogisch project van de school te realiseren.

•

Je bevordert het algemeen welbevinden en de
ontplooiing van de leerlingen en leerkrachten.

•

Je draagt bij tot een optimale ondersteuning van
de leerkrachten in hun taak.

•

Je voert een sterke communicatie met
leerlingen, ouders en personeelsleden.

• Je geeft samen met het directieteam orde en

structuur aan het schoolleven en zorgt daardoor
voor een rustige en veilige omgeving waarin onze
leerlingen zich ten volle kunnen ontwikkelen.
voor onze organisatie

voor onze omgeving

•

Je bent verantwoordelijk voor het pedagogischdidactisch beleid voor de ganse school.

•

Je werkt een pedagogisch ICT-beleid uit voor een
optimale implementatie van de Digisprong.

•

Je bepaalt samen met het directieteam de
prioriteiten van de integrale schoolwerking.

• Je werkt in een constructieve dialoog samen
met alle schoolgebonden partners en
instanties.
• Je vertegenwoordigt de school in een aantal
overlegorganen; daarbij behartig je de belangen
van de school.
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Jouw profiel
• Je hebt voeling met de specificiteit van domeingebonden doorstroom-, dubbele en arbeidsfinaliteit. Ervaring
met de werking van een 100%-STEM- school geniet daarbij een sterke aanbeveling.
• Je hebt interesse voor de ontplooiing van adolescenten en volgt de maatschappelijke en onderwijskundige
ontwikkelingen ter zake, met aandacht voor problemen waarmee jongeren vandaag geconfronteerd worden.
• Je getuigt van een positieve gedrevenheid.
• Je bent een goede en discrete communicator, kan actief luisteren en hebt een natuurlijk empathisch vermogen.
• Je geeft mensen vertrouwen; als organisator én als teamplayer activeer je of versterk je hun betrokkenheid.
• Je zorgt er mee voor dat beslissingen een ruim draagvlak kennen door overlegorganen en geledingen tijdig bij
de besluitvorming te betrekken.
• Je vertegenwoordigt de school in een aantal contacten met externe partners en instanties. Daarnaast toon je
interesse voor activiteiten van schoolbetrokken partners die het project van de school ondersteunen.
• Je kan zelfstandig taken opnemen, reflecteert kritisch over jouw werk en bent bereid jezelf bij te sturen.
• Je bent stressbestendig, flexibel en ook buiten de normale schooluren beschikbaar.
• Je bent bereid je permanent na te vormen in functie van jouw takenpakket.

Jouw taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•

•
•
•
•

Je draagt mee directieverantwoordelijkheid en realiseert loyaal mee de beslissingen van het directieteam.
Je zorgt mee voor een uitdagend leer-en leefklimaat in de school, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.
Je expliciteert mee de beleidsvisie van de school op pedagogisch en didactisch vlak.
Je vertaalt de pedagogisch-didactische beleidsvisie naar de concrete werking op klas- en leerlingenniveau. Je
neemt daarbij de praktische coördinatie op, in overleg met ‘interne partners’ (TA’s, vakcoördinatoren,
leerkrachten) en ‘externe partners’ (pedagogisch begeleiders, CLB, ouders…).
Je ondersteunt TA’s, vakwerkgroepen en leerkrachten bij de uitrol van de gemeenschappelijke leerplannen en
je zorgt – in samenspraak – mee voor de verticale en horizontale afstemming ervan.
Je bevordert de kwaliteit van de onderwijskundige processen door doelgerichte sturing (o.a. PDCA) en
opvolging van vakgroepen, voor zowel algemene vakken als technische en praktijkvakken.
Je ondersteunt de vakwerkgroepen en leerkrachten bij de uitrol van de modernisering secundair onderwijs.
Je coacht leerkrachten op pedagogisch-didactisch vlak en coördineert in functie daarvan het navormingsbeleid.

Onze toelatingsvoorwaarden
•
•
•
•

Je hebt een bachelor-, licentiaats- of masterdiploma en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Je bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs en je hebt voldoende onderwijservaring.
Je kan in dienst treden op 1 september 2022.
Je bent bereid het postgraduaat Schoolbeleid voor directieleden secundair onderwijs te volgen bij het
Centrum voor Andragogiek (CVA).

Onze procedure
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de directeur van de school:
• mevr. Inge Duchesne – 03 680 15 80 – inge.duchesne@sjs.be
Kandidaten versturen hun sollicitatiebrief en curriculum vitae met eventuele vermelding van referenties tot en met
4 juli 2022 per post én per mail naar:
• vzw KOBA Voorkempen – Nooitrust 4, 2390 Malle – luc.verpoorten@kobavoorkempen.be
Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de sollicitatiebrief én het curriculum vitae.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie op 7 juli 2022.
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