
 

 
Heule, 17 mei 2022 
 

We zoeken een voltijdse directeur (m/ v) 
voor de Vrije Lagere School Spes Nostra  

Schoolstraat 2 te 8501 Heule  
(schoolnummer 19 521) 

 
 
Oproep tot kandidaatstelling  
 
1 Vacature  
De vzw Katholiek Basisonderwijs Heule beheert de vijf katholieke basisscholen van Heule 
en maakt deel uit van de Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Heule –Kuurne. 
 
In de Vrije Lagere School Spes Nostra in de Schoolstraat te Heule is het ambt van directeur 
vacant. Deze dynamische lagere school is een samenwerkingsverband binnen vbs Spes 
Nostra, samen met de Vrije Kleuterschool in de Steenstraat en de Vrije Lagere School in de 
Koffiestraat. De vbs Spes Nostra-scholen tellen 311 kleuters en 492 leerlingen. Er werken 
110 positief betrokken personeelsleden. 
De nieuwe directeur werkt in team samen met nog twee directeurs en kan ook rekenen op 
de volle steun van de codi,  de vijf collega-directeurs van de scholengemeenschap en het 
schoolbestuur. 
 
2 Kandidaatstelling  
Hebt u interesse in deze functie, solliciteer dan vóór vrijdag 10 juni 2022 om 20 uur naar 
voorzitter Jan Loosveld op het mailadres jan.loosveld@katholiekbasisonderwijsheule.be . 
Bezorg hem uw gemotiveerde kandidaatstelling voor deze vacature, samen met uw 
curriculum vitae. 
 
Wenst u meer informatie rond deze vacature, dan kunt u mailen naar de huidige directeurs 
van vbs Spes Nostra: Lore Verbeke (lore.verbeke@vbsspesnostra.be), Mieke Blomme 
(mieke.blomme@vbsspesnostra.be) en Joost D’haene (joost.dhaene@vbsspesnostra.be) of 
naar coördinerend directeur Joost Vanneste (codi@sgheulekuurne.be) of naar voorzitter 
Jan Loosveld. Uw vragen en kandidaatstelling worden discreet behandeld.  
 
De selectiecommissie nodigt u,  na het beoordelen van uw sollicitatie, eventueel uit voor 
een  sollicitatiegesprek op maandag 20 of dinsdag 21 juni in de vooravond. We brengen u 
uiterlijk woensdagavond  22 juni op de hoogte van onze beslissing.  
De aanstelling tot directeur gaat in op 1 september 2022. 
  
3 Voorwaarden  
- Leerlinggericht zijn. 
- Belg zijn en van onberispelijk gedrag. (uittreksel uit het strafregister – model art.596.2 
voorleggen) 
- Houder zijn van minstens een diploma bachelor lager onderwijs.  
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- Het is een extra troef als u houder bent van het diploma van Hogere Opvoedkundige 
Studiën (DHOS) en / of een ander pedagogisch diploma.  
- Minimum 8 jaar ervaring hebben in het onderwijs. 
 
4 Beknopte taakomschrijving  
Als directeur staat u in voor de dagelijkse leiding van de school. U bent loyaal t.a.v. de 
collega-directeurs van vbs Spes Nostra en de andere scholen van het schoolbestuur en de 
scholengemeenschap.  
 
De taken situeren zich op volgende domeinen: 
- binnen de vbs Spes Nostra-scholen  
     - de algemene kwaliteitszorg op school; 
     - het onderwijskundige beleid, met als belangrijke insteek de implementatie van ZILL; 
     - het communicatief en participatief beleid. 
-in de eigen lagere school 

- het realiseren van de christelijke schoolvisie; 
- het personeelsbeleid; 
- het materiële beleid; 
- het administratieve en financiële beleid. 

 
De bezoldiging gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorwaarden van het Departement 
Vorming en Onderwijs.  
 
Namens het Schoolbestuur  
Jan Loosveld 
voorzitter  
 
 
Web-info 
https://www.vbsspesnostra.be/ 
https://sites.google.com/katholiekbasisonderwijsheule.be/home 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/instelling?sn=19521 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=879 
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VACATURE VOOR DE FUNCTIE VAN DIRECTEUR (M/V)  

Vrije Lagere School  Spes Nostra 
Schoolstraat 2 te 8501 Heule 

(schoolnummer 19 521) 
 
TAAKOMSCHRIJVING EN PROFIEL 
  
1 IDENTITEIT  
 De directeur helpt actief mee aan de verwezenlijking van het Katholiek 

opvoedingsproject volgens de ‘Opdrachten voor Katholiek Basisonderwijs’, ‘het 
project van de katholieke dialoogschool’ en van het eigen opvoedingsproject van de 
school.  

 De directeur getuigt van de christelijke inspiratie en gezindheid.  
 De directeur is medeverantwoordelijk voor de schoolpastoraal in samenspraak met 

de verantwoordelijken voor de pastoraal.  
 
2 PEDAGOGISCH BELEID  
 De directeur beschikt over pedagogische, didactische en organisatorische 

bekwaamheden.  
 De directeur maakt tijd om met de leerlingen een hartelijke en goede pedagogische 

relatie op te bouwen.  
 De directeur maakt tijd vrij om het leertraject van de kinderen op te volgen en in 

samenspraak met de ouders het onderwijs af te stemmen op de onderwijsnoden 
van elk kind.  

 De directeur stimuleert en evalueert de kwaliteit van het onderwijs.  
 De directeur heeft kennis van het leerplanconcept ZILL van Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen en stuurt de implementatie ervan.  
 De directeur doet op regelmatige basis aan praktijkonderzoek in functie van 

kwaliteitsontwikkeling en stimuleert leerkrachten tot praktijkonderzoek.  
 De directeur werkt in overleg met het schoolteam het schoolwerkplan uit.  
 De directeur streeft naar vernieuwing vanuit het pedagogisch project en volgens de 

draagkracht van het team.  
 
3 PERSONEELSBELEID  
 De directeur is in staat het team te leiden, te coachen en te motiveren.  
 De directeur bevordert de intrinsieke motivatie van de personeelsleden en de 

evaluatie is gericht op (loopbaan-)begeleiding.  
 De directeur, in samenspraak met het college van directeurs, stimuleert de 

permanente professionalisering van alle personeelsleden.  
 De directeur maakt werk van de eigen professionalisering o.a. door het volgen van 

ProfS.  
 De directeur waardeert de kwaliteiten en het werk van de personeelsleden.  



 

 De directeur bevordert actief de kwaliteit van de menselijke relaties op school en 
streeft naar een goede teamgeest, gekenmerkt door solidariteit en samen gedragen 
verantwoordelijkheid.  

 De directeur delegeert waar nodig en kan en durft beslissingen nemen.  
 De directeur werkt de dagelijkse schoolorganisatie en visieontwikkeling uit samen 

met het directieteam van vbs Spes Nostra.  
 
4 SCHOOLORGANISATIE, ZIN VOOR VERANTWOORDELIJKHEID EN DIENSTBAARHEID  
 De directeur werkt de schoolorganisatie creatief en oplossingsgericht uit. Hij/Zij is 

resultaatgericht en geeft blijk van strategisch denken en handelen.  
 Administratieve reglementering, onderwijsdecreten en wetten die de school moet 

naleven, worden door de directeur opgevolgd.  
 Taken en verantwoordelijkheden op het niveau van de scholengemeenschap 

behoren eveneens tot de opdracht.  
 Loyale samenwerking met de collega-directeurs binnen vbs Spes Nostra en de 

scholengemeenschap Heule - Kuurne is onontbeerlijk.  
 Tegenover het schoolbestuur, het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de andere 

beleidsverantwoordelijken zijn openheid, samenwerking en loyaliteit essentieel.  
 De directeursfunctie veronderstelt beschikbaarheid en sociaal engagement binnen 

de lokale gemeenschap.  
 
5 FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID  
 De directeur volgt de besteding van de financiële middelen (werking en 

investering) nauwgezet op in overleg met het schoolbestuur.  
 De directeur waakt over de minimale materiële vereisten die noodzakelijk zijn voor 

het realiseren van het leerplan en dit conform de lijst met minimale materiële 
vereisten zoals opgenomen in het leerplan en goedgekeurd door de inspectie.  

 De directeur houdt toezicht op het goede onderhoud van de infrastructuur.  
 De directeur houdt toezicht op de aankopen van de school en de contracten die de 

school afsluit.  
 
6 PREVENTIE EN WELZIJN  
 In overleg met de preventieadviseur zal de directeur in zijn organisatorisch beleid 

steeds uitgaan van een veilige schoolomgeving.  
 
7 INSPRAAK & COMMUNICATIE  
 De directeur is teamgericht en sociaal vaardig. Hij/Zij is relatievaardig om met alle 

participanten van de school constructief samen te werken.  
 De directeur stimuleert overleg en inspraak tussen de verschillende geledingen van 

de schoolorganisatie.  
 De directeur faciliteert mediawijsheid en het didactisch gebruik van ICT.  
 De directeur is communicatievaardig, kan actief luisteren en zorgt voor goede 

communicatiekanalen en informatiedoorstroming binnen en buiten de school.  
 De directeur verzekert een open samenwerking en communicatie met de ouders.  
 De directeur behartigt in samenspraak met de collega-directeurs de externe 

relaties van vbs Spes Nostra. 


