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VACATURE

Onze scholengroep verenigt 51 scholen en centra in de regio Antwerpen en het noorden van
Antwerpen. Met meer dan 2800 medewerkers bieden we kwaliteitsvolle en toekomstgerichte
leerkansen voor iedereen. Het beleid dat we voeren in onze scholen vertrekt vanuit
autonomie, is participatief, datagericht en vernieuwend. We hebben daarbij aandacht voor
kwaliteit. Voor GO! freinetschool De Pluim in Hoboken zijn we op zoek naar een nieuwe 

Samen leren samenleven!

 DIRECTEUR (m/v/x) 

Ben jij zo'n bevlogen leider? 

Wat bieden we je? 
Een boeiende, voltijdse aanstelling in een dynamische school met een sterke visie 
Een maandsalaris volgens het officiële barema
Een maatschappelijk waardevolle opdracht en de kans om daarin te groeien
(Aanvangs)begeleiding en ondersteuning door scholengroep en de directeur-coördinatoren van het
basisonderwijs 

Interesse? 

Meer info vind je in de selectieprocedure >> en de functiebeschrijving >>. 
Stel je kandidaat tot en met 17 januari 2021 via deze link >> 
Voldoe je aan de decretale voorwaarden, dan brengen we je, na 17 januari 2021, via mail op de
hoogte van het verdere verloop van de procedure. Omwille van COVID-19, worden de gesprekken
eventueel via videoconference gehouden in plaats van op locatie. 
Elke kandidaatstelling zal met de nodige discretie worden behandeld.

Vragen? Mail naar francine.nooyens@go-antwerpen.be. 
Meer info over de school vind je op freinetschooldepluim.be >>

Je hebt een professioneel bachelordiploma + bewijs van pedagogische bekwaamheid en hebt
minstens 10 jaar ervaring in het onderwijs;
Je kent de freinetvisie en kan die in praktijk omzetten;
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
Je kan een team aansturen én zet door, ook wanneer het moeilijker gaat;
Je kan goed plannen, organiseren én delegeren;
Je bent een echte teamspeler en kan structuren opzetten om samenwerkingen te verbeteren;
Je bent flexibel en bent bereid je snel in te werken;
Je bent een fan van het GO! en onderschrijft de waarden en het pedagogisch project van het GO!; 
Je bent onmiddellijk of op zeer korte tijd beschikbaar;
Kandidaten in het bezit van het vormingsattest voor het ambt van directeur, uitgereikt door het
GO! hebben decretaal voorrang op kandidaten zonder dit attest.

Als directeur ben je een houvast voor medewerkers, leerlingen en ouders. Je bent verantwoordelijk
voor het pedagogisch, personeels-, financieel, infrastructureel en administratief beleid en het
bewaken van kwaliteitsdoelen. In GO! scholengroep Antwerpen zoeken we echter niet naar een
duivel-doet-al. Wel naar een empathische en bevlogen leider die goed kan communiceren, coachen,
inspireren, creatief denken, motiveren, ondersteunen én begeleiden. 

http://www.go-antwerpen.be/
https://go-antwerpen.be/wp-content/uploads/2021/01/SELECTIECRITERIA.pdf
https://go-antwerpen.be/wp-content/uploads/2021/01/FB-Directeur-.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdihF8v0yWt7g49xWLX63o1YHVWWCG3yxrT8llVLPM8-nWMpw/viewform
https://freinetschooldepluim.be/

