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De Kraal zoekt een directeur voor vestiging De Kraal – Den Doren 

Voor de basisschool Den Doren, zijn wij op zoek naar een directeur (m/v/x). Het gaat om een 

voltijdse betrekking met ingang van 1 september 2022. 

Als directeur bouw je mee aan een pedagogisch project en aan de eigenheid van De Kraal.  

Tevens sta je garant voor een kwaliteitsvol onderwijs, waarbij je bijdraagt aan het plannen, 

organiseren, coördineren en bijsturen van schoolactiviteiten en leerplannen.  

 

Je maakt deel uit van een directieteam dat leiding geeft aan een enthousiast team van 

medewerkers en leerkrachten.  

 

De Kraal  

Het woord ‘kraal’ stamt af van ‘koraal’ en heeft twee betekenissen. Een kraal is een 

omsloten ruimte waarin het vee woont of waarin mensen wonen. Zo kan je ‘Kraal’ 

zien als een school waarin de kinderen de kans krijgen om in een veilige en geborgen 

leeromgeving heel wat te leren over de wereld rondom de school.  

Een ‘kraal’ is ook een klein voorwerp dat meestal aan een draad wordt geregen: 

een ‘parel’. In de geschiedenis duiken kralen vaak op als een ‘kwaliteitslabel’: hoe 

meer kralen hoe beter, rijker, aantrekkelijker. De kralen van De Kraal zijn de parels 

die ervoor moeten zorgen dat de kinderen die onderwijs genieten in De Kraal 

‘schitteren’ met al hun talenten. Eerst in de omsloten ruimte van de school en 

daarna, met alle meegegeven bagage, in de echte wereld. De draad waar je de 

kralen aanrijgt, houdt alles bij elkaar. 

Maak kennis met onze zeven kralen van De Kraal op onze website: www.kraal.be  

De Kraal vzw organiseert basisonderwijs in 4 vestigingen in Herent en Winksele bij Leuven. 

De Kraal telt ongeveer 1350 leerlingen en 120 leerkrachten. 

Den Doren is een school met 4 kleuterklassen en 6 lagere schoolklassen. Deze school telt 

ongeveer 240 leerlingen.  

In een ruimer geheel werkt De Kraal ook samen met de scholen van SG Kruispunt: De Ark, 

Don Bosco Groenveld, Don Bosco Sint-Lambertus, Windekind en Ganspoel.  
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De functie 

De hoofdtaak van de directeur bestaat uit het bieden van co-creatieve en transparante 

ondersteuning en opvolging van het dagdagelijks beleid in de school, met de focus op 

teamwerking, zorg en pedagogisch-didactische ondersteuning. De directeur is loyaal aan de 

visie van De Kraal en werkt die samen met het leerkrachtenteam gedifferentieerd uit in de 

school. 

Iedere directeur is lid van het directieteam van de Kraal. Het directieteam van De Kraal bestaat 

uit een (pedagogisch) directeur per vestiging en een algemeen directeur. De algemeen 

directeur neemt in afspraak een aantal taken van de directeurs over zodat de directeurs zich 

in hun school kunnen concentreren op pedagogisch-didactisch werk en op samenwerking 

met leerkrachtenteam, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap. 

Je beschikt over min. een onderwijsdiploma professionele bachelor en bent vertrouwd met 

het basisonderwijs. Bijkomende opleiding en vertrouwdheid met leiding geven in onderwijs, 

onderwijsregelgeving, zorg, pedagogiek of de bereidheid zulke opleiding alsnog te volgen, 

strekt tot aanbeveling. Ervaring in of met zowel lager onderwijs als kleuteronderwijs is een 

pluspunt. 

• Je onderschrijft de visieteksten van De Kraal en wil er proactief aan meewerken om 

ze te realiseren. 

• Je kan goed en verbindend communiceren en je bent optimistisch en positief 

ingesteld.  

• Je kan leiding geven op een cocreatieve wijze. Je bent een teamspeler met 

aandacht voor participatie en transparantie. 

• Je hebt interesse voor wat er beweegt in het onderwijslandschap en kan op basis 

daarvan positieve voorstellen doen voor de werking in de scholen van De Kraal. 

Beschikken over een gespecialiseerde interesse en bekwaamheid die van nut kan zijn 

voor de werking van alle scholen van De Kraal, strekt tot aanbeveling. 

• Je kan zelfstandig werken en functioneert ook vlot in een team. 

• Je beschikt over goede administratieve, coachende en organisatorische 

vaardigheden. 

• Je bent bereid om op korte termijn vertrouwdheid te verwerven met de visie, 

organisatie en de structuur van onze scholen. 
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De procedure 

Personen die zich kandidaat wensen te stellen worden uitgenodigd hun sollicitatie met 

motivatiebrief en curriculum met relevante referenties, per mail te bezorgen voor maandag 

11 juli om 12 uur aan: Kris Haesaert - kris.haesaert@kraal.be 

De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 14 juli met het 

schoolbestuur en de algemeen directeur. Ter voorbereiding aan dit gesprek ontvang je een 

schriftelijke opdracht.  

Voor vragen kan je telefonisch contact opnemen met Kris Haesaert  0495 90 91 57.  


