COÖRDINATOR
Contract: bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging
Solliciteer: tot en met 25 juli 2019
Sollicitatiegesprekken: gepland op 31 juli 2019
Onafhankelijke Freinetschool De Klaproos
Groteweg 240, 9500 Geraardsbergen

DE FUNCTIE
Als coördinator oefen je het dagelijkse beheer van de school uit en heb je de algemene en pedagogische
leiding van onze vestiging. Je bent gepassioneerd door de Freinetwerking en de ervaringsgerichte
pedagogie en coacht het team om hierin samen te groeien. In samenwerking met het bestuur zorg je voor
een vlotte organisatorische werking en voor een optimaal beheer van de werkingsmiddelen. Je werkt in
partnerschap en zet maximaal in op verbinding tussen de kinderen, ouders, familieleden en buurt.
Je takenpakket bestaat uit vier evenwaardige luiken:
1.Administratief: je bent de eindverantwoordelijke voor de personeels-, leerlingen-, school-, en
onderwijsadministratie.
2.Personeel: je bent verantwoordelijk voor de opvolging, controle en bijsturing van het werk van
alle personeelsleden.
3.Pedagogisch: je volgt de pedagogische kwaliteit binnen de Klaproos op en zorgt voor impulsen om deze
continu te versterken (Freinettechnieken, leerdoelen en eindtermen,…).
4.Communicatie: je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen en tracht de dagelijkse samenwerking
tussen alle geledingen van de school te optimaliseren.

DIPLOMAVEREISTEN
Bachelor/master in een (ortho)pedagogische richting of gelijkgesteld via ervaring in een leidinggevende
positie

JOUW PROFIEL
Je beschikt over uitstekende communicatieve, organisatorische en administratieve vaardigheden. Je bent in
staat om situaties snel te analyseren en hier gepaste antwoorden op te vinden. Je geeft overtuigd leiding
op een ondersteunende en participatieve wijze. Je slaagt erin om mensen te bezielen en mee te nemen in
een project. Je draagt de Freinetvisie uit en blijft op zoek gaan naar verschillende manieren om deze op een
creatieve manier om te zetten naar de praktijk van de school. Indien je nog onvoldoende vertrouwd bent
met deze visie, ben je bereid om je daar grondig in te verdiepen. In het algemeen ben je erop gericht jezelf
steeds verder te ontwikkelen via bijscholing, coaching, teamvorming, etc.
Je beschikt minimaal over een bachelordiploma. Een bewijs van pedagogische bekwaamheid is vereist.
Andere aantoonbare ervaring kan in aanmerking genomen worden. Affiniteit met de onderwijssector en de
Freinetvisie is een pluspunt, net als aantoonbare ervaring binnen een leidinggevende functie. Bij voorkeur
ben je vanaf 20 augustus beschikbaar.

WIJ BIEDEN
Een uitdagende, veelzijdige en voltijdse job binnen een dynamische en inspirerende context. Verloning
volgens barema’s van het ministerie van onderwijs in het ambt van directeur basisonderwijs.

SOLLICITEREN ?
Wij verwachten uiterlijk op 25 juli 2019 om 17u je motivatiebrief en uitgebreid CV, samen met een kopie
van je diploma(‘s) via mail op rvb@freinetschooldeklaproos.be
Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je terecht bij Marijke Van den Hove,
voorzitster van de Raad van Bestuur van De Klaproos: marijkevandenhove@gmail.com

