
#kapitein van een
enthousiast team

#bakens verzetten

#iedereen VIP

Ga jij met GO!
Scholengroep

Waasland in zee?
Neem als directeur

het roer van
freinetschool

De Ark
 



Als directeur verpersoonlijk je het PPGO! en de visie van onze scholengroep waarbij de
leerling centraal staat. De visie rust op 5 pijlers : samenwerken, klantgerichtheid,

mensgerichtheid, innovatie en kwaliteitsvol onderwijs. Je zorgt ervoor dat dit ook leeft binnen
het team en voelbaar is tot op de klasvloer voor elke individuele leerling zodat voor hen

maximale slaagkansen gegarandeerd zijn. 
 

Prioriteiten stellen.
Planmatig en doelgericht werken.

Beschikken over coachingsvaardigheden.
Initiatief durven nemen.

Jouw passie en visie overbrengen.
Netwerken en vlot communiceren.
Je hebt ervaring en kennis van het

Freinetonderwijs.
 

 

Een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
Een bachelordiploma.

Bekwaamheidsattest van directeur of bereid zijn dit op
korte termijn te behalen.

 

Vacature directeur De Ark

Je troeven

In je binnenzak

Je bent een geboren
Teamspeler

Knopendoorhakker
 Creatieve spilfiguur
Flexibele organisator

 Communicatieve duizendpoot
Innovator

Je gelooft in 
De  principes van Freinetonderwijs. 
Het PPGO! en draagt het actief uit.

Groeikansen voor alle leerlingen en medewerkers.
Samenwerking binnen Scholengroep Waasland.

Niveauoverstijgende samenwerking met het secundair
onderwijs.



Stuur jouw cv samen met een motivatiebrief en een kopie van je diploma naar
 vacatures@sgr17.be 

of aangetekend per post naar:
 

Scholengroep 17 Waasland
T.a.v dhr Patrick Wittock
Theo de Deckerlaan 2

9140 Temse
Bij de kandidatuur dienen volgende stukken toegevoegd te worden: 

 
- Afschrift van de bekwaamheidsbewijzen 

- Bekwaamheidsattest ambt directeur basisonderwijs
 - Verklaring en afschrift evaluatie of beoordeling 

 -Loopbaanfiche 
- Attesten gevolgde nascholingen 

 

 

Interesse?
Bij vragen over de jobinhoud: neem contact op met Patrick Wittock,

directeur-coördinator op het nummer 0476.84.51.33.
 

Bij vragen over de selectieprocedure neem contact op met Rachid Ouifak,
HR-verantwoordelijke op het nummer 0471.35.29.16.

 
Praktisch

10 mei (namiddag): schriftelijke proef met presentatie
adviserend assessment ( datum te bepalen)
7 juni (namiddag): competentiegericht interview

Solliciteren kan tot en met 29 april.
 

Het sollicitatieproces bestaat uit volgende stappen:
 

Solliciteer nu


