PEDAGOGISCH COÖRDINATOR FUNGEREND
ALS DIRECTEUR
EERSTE EN TWEEDE GRAAD (M/V)
Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten

DE SCHOOL
Het Klein Seminarie is een school voor Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) en technisch secundair onderwijs (TSO Handel) met een christelijk
geïnspireerd opvoedingsproject. De school telt 1045 leerlingen en maakt deel uit van KOBA Hoogstraten vzw en van scholengemeenschap
Markdal.

DE OPDRACHT
Pedagogisch-didactisch beleid

f het algemene pedagogische beleid uitwerken en uitvoeren in functie van de realisatie van het opvoedingsproject van de school met respect
voor de bestaande tradities en verwezenlijkingen en met een duidelijke visie op de toekomst
f de diverse jaarwerkgroepen en vakgroepen van de eerste en tweede graad opvolgen en ondersteunen
f mee in te staan voor de dagelijkse werking van de school;

f bijdragen tot het welbevinden, de onderlinge goede verstandhouding en het goed functioneren van leerlingen, leraren en personeel
f de werking van de leerlingenraden van de eerste en tweede graad mee ondersteunen

f eindverantwoordelijke zijn voor het zorgbeleid op de secundaire school in samenwerking met alle actoren (zorgcoördinatoren, CLB, VOKAN
en externe partners)
f de leerlingenbegeleiding, in het bijzonder voor de eerste en tweede graad, opvolgen in samenwerking met de graadcoördinator, de
zorgleerkracht, de CLB-medewerkers en VOKAN
f de hervormingen secundair onderwijs in de eerste en tweede graad voorbereiden, implementeren en opvolgen

f begeleidende klassenraden opvolgen en delibererende klassenraden voorzitten van de eerste en de tweede graad

Personeelsbeleid

f een actief personeelsbeleid voeren in de school d.m.v. aanwerving, opvang, begeleiding, professionele dialogen,
lesbezoeken en coaching van personeelsleden
f het professionaliseringsbeleid van de school uitwerken

f het professionaliseringsaanbod van scholengemeenschap Markdal uitwerken (WG nascholingen)
f het Toekomstplan 2019-2024 mee ondersteunen en opvolgen

Inspraak, participatie, samenwerking

f in een hecht teamverband samenwerken met de leden van het directieteam, de verschillende geledingen van de school, KOBA Hoogstraten
en het schoolbestuur

f in een hecht teamverband samenwerken met de personeelsleden, het beleidsondersteunend kader (schoolteam, pedagogisch team,
zorgteam) en de overleg- en beleidsorganen

f samen met de directeurs en schoolbesturen van scholengemeenschap Markdal werken aan de groei naar een eengemaakt onderwijsaanbod
in Hoogstraten
f de evolutie van de scholengemeenschap mee opvolgen en ondersteunen

Communicatie, relaties, werving

f de school vertegenwoordigen in overlegorganen en zo mee zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met de verschillende
partners
f mee instaan voor een goede communicatie binnen de school, met de schoolgeledingen, met de partners van de school en met de buitenwereld
f een strategisch en pedagogisch verantwoord beleid uitwerken en uitvoeren rond kwaliteitsvolle leerlingenwerving eerste jaar
f de dynamische profilering van de eerste graad op de kaart blijven zetten in de onderwijsregio
f de communicatie via de sociale media en website beheren

Financiën

f het aankoopbeleid van de school mee opvolgen

f het kostenbewakingsbeleid van de school mee uitwerken en uitvoeren

COMPETENTIES EN EIGENSCHAPPEN
hij/zij
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

houdt van mensen en gelooft in hun groeikansen;
is bereid te groeien in gedeeld leiderschap;
durft leiding te geven en te delegeren;
stimuleert de autonomie, betrokkenheid en competentie van personeelsleden;
is sociaal en communicatief, beschikt over organisatorisch en coördinerend talent;
is creatief, kan probleemoplossend en strategisch denken;
is innovatief, staat open voor nieuwe inzichten inzake opvoeding en onderwijs;
kan flexibel omgaan met wijzigende omstandigheden, takenpakketten, doelstellingen;
kan in teamverband werken, collegiaal beslissingen nemen en deze loyaal uitvoeren;
is een positief denker, kan personeelsleden inspireren en motiveren;
kan kritisch reflecteren en zichzelf zo nodig bijsturen;
is stressbestendig en bereid om te werken in onregelmatige werktijden;
is ICT-vaardig
is bereid om zich permanent bij te scholen en zich in te werken in de onderwijswetgeving;

Ter ondersteuning bieden wij de pedagogisch coördinator een postgraduaatsopleiding aan bij het Centrum voor Andragogiek
in Antwerpen.

TOELATINGSVOORWAARDEN
hij/zij
f getuigt van een christelijke levensvisie;
f heeft een diploma lerarenopleiding of daarmee gelijkgesteld of een bachelor- of masterdiploma met getuigschrift pedagogische
bekwaamheid;
f is bij voorkeur vastbenoemd;
f heeft ten minste 10 jaar onderwijservaring;
f kan in dienst treden op 1 februari 2021.

Enkel schriftelijke kandidaturen met volledig curriculum vitae worden aanvaard.
Zij kunnen tot en met 20 augustus 2020 per e-mail gestuurd worden aan afgevaardigd bestuurder Manu Van Oevelen
via manu.vanoevelen@kobahoogstraten.be. Voor meer informatie kunnen kandidaten zich wenden tot
directeur Greet Op de Beeck via 03 340 40 40.

