
 
 
 
 

De Raad van Bestuur van de vzw Christelijk Onderwijs De Ark meldt de vacature van 
 

Pedagogisch directeur Basisonderwijs 
 

voor De Ark, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee. 
 

De Ark is op zoek naar een pedagogisch directeur die vanaf 1 september 2018 deel wil uitmaken van het 
beleidsteam.  
De Ark is een katholieke basisschool die leerlingen onderwijs biedt in drie vestigingsplaatsen. De algemeen 
directeur stuurt samen met de pedagogisch directeur, de administratief directeur en het beleidsteam het 
schoolgebeuren aan in de Ark.   
De Ark maakt deel uit van de Scholengemeenschap PLUS.  
 
De voltijdse functie van pedagogisch directeur wordt halftijds ingevuld als directeur en halftijds als leerkracht 
vrijgesteld van lesopdracht en aangesteld als beleidsondersteuner.  
De verloning gebeurt conform de geldende weddenschalen (Ministerie van Onderwijs en Vorming).  
Deze vacature betreft een vervangingscontract voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.  
 
Aanstellingsvoorwaarden  
 
-professionele bachelor in onderwijs en/of bewijs van pedagogische bekwaamheid. 
-bijkomende opleidingen en ervaringen op pedagogisch-didactisch vlak zijn een pluspunt.  
 
Functie  
 
Als pedagogisch directeur ben je verantwoordelijk voor alles wat met het pedagogisch beleid van de 
basisschool de Ark te maken heeft.  
 
Takenpakket  
 
Als pedagogisch directeur in de Ark ben je de beste versie van jezelf en:  

1. Ga je in je beslissingen uit van de pedagogische visie van de Ark; 
2. Geef je samen met alle betrokkenen vorm en inhoud aan het pedagogisch project van de hele 

basisschool;  
3. Implementeer je samen met je team het leerplan van de basisschool (ZILL) en bewaak jij de 

realisatie van de leerplandoelstellingen; 
4. Bewaak je de leerlijnen binnen de basisschool en heb je aandacht voor de samenhang tussen de 

verschillende vestigingen van onze basisschool; 
5. Organiseer je mee de externe contacten met CLB, buitengewoon onderwijs, scholengemeenschap, 

andere scholen, buurt en andere actoren … 
6. Ben je de coach van het schoolteam als geheel en van elk personeelslid afzonderlijk;  
7. Neem je deel aan het hele schoolgebeuren in de Ark; 
8. Rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen directeur en de raad van bestuur.  

 
 



 
Profiel 
 

- Je beschikt over een grondige kennis en ervaring op pedagogisch-didactisch vlak en op vlak van 
schoolorganisatie;  

- Je bent gedreven om vernieuwingen te initiëren en vernieuwingen in het onderwijslandschap 
onderbouwd uit te dragen in de Ark, te vertalen naar een concrete planning, randvoorwaarden te 
scheppen en dit op te volgen; 

- Je kan goed in teamverband werken; 
- Je kan leiding geven en een team motiveren tot actie; 
- Je beschikt over zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je kan vlot en duidelijk 

communiceren met zeer diverse groepen: personeel, ouders, leerlingen en externe partners van de 
school;  

- Je bent bereid om blijvend te leren; 
- Je kan probleemoplossend werken; 
- Je bent een organisator en je werkt resultaatsgericht; 
- Je beschikt over agogische en vergadertechnische vaardigheden; 
- Je beschikt over voldoende zelfvertrouwen, gezond oordeelvermogen en flexibiliteit. 

 
 
Kandidaatstelling 
 
Kandidaturen met CV worden tegen 1 mei 2018 verwacht bij dhr. Piet Cockx, voorzitter schoolbestuur, 
Tiensesteenweg 311, 3010 Kessel-Lo, Piet.Cockx@verz.kbc.be 
 
De selectieprocedure omvat een schriftelijke opdracht als voorbereiding op het gesprek met een 
selectiecommissie.  
 
Elke kandidaatstelling voor deze functie wordt vanzelfsprekend met alle discretie behandeld. 
 
 
Wil je meer informatie? 
 
Voor meer informatie rond de missie en de werking van onze school kan je terecht op www.ark123.be. 
 
 

http://www.ark123.be/

