Vacature directie Steinerschool Kristoffel Tervuren
Steinerschool Kristoffel Tervuren

zoekt:

een directeur m/v/x.

De Steinerschool Tervuren is sinds twee jaar een verzelfstandigde school in volle transitie. Wij
zijn op zoek naar een dynamische en energieke directeur, sterk in verbindende communicatie en
met uitgesproken vaardigheden in personeelsbeleid. Als opstartende school kennen wij
onvermijdelijk groeipijnen. U bent in staat deze te (h)erkennen en te benutten teneinde het
groeiproces van onze school te ondersteunen en te vergemakkelijken.
Meer specifiek zijn wij op zoek naar een directeur die:
·
·
·
·

van aanpakken weet en niet terugdeinst voor uitdagingen
vaardig is in gedeeld leiderschap en personeelsbeleid
personeelsleden kan aansturen, begeleiden en enthousiasmeren,
voeling kan houden met alle geledingen van de school: personeelsleden, ouders, bestuur.

Ervaring in de steinerpedagogie is niet vereist, maar wel openheid en de bereidheid zich bij te
scholen.

Wat hebben wij u te bieden?
·
·
·
·
·
·
·
·

een uitdagende werkplek op een school in ontwikkeling.
een vacante, voltijdse betrekking (20/24 t/m 31/08/2021, 24/24 vanaf 01/09/2021).
verloning volgens de criteria van de Vlaamse overheid op basis van diploma en
anciënniteit
een inloopperiode tot 30 juni om samen met de andere geledingen het
schooljaar 2021-2020 goed voor te bereiden.
engagement en actieve ondersteuning vanuit het schoolbestuur.
administratieve ondersteuning.
mogelijkheden tot bijscholing en ondersteuning via het vormingsaanbod voor
leidinggevenden vanuit de Steinerfederatie (bvb. Conduarta)
uitwisseling met andere schoolhoofden via de scholengemeenschap.

Wat verwachten wij van u?
·
·
·
·
·

ervaring in het onderwijs
mooi evenwicht tussen leiderschaps- en verbindende kwaliteiten
bereidheid tot verdere nascholing
openheid voor de steinerpedagogie, de antroposofische menskunde en verwante initiatieven
in het bezit zijn van een subsidieerbaar diploma

De school heeft twee vestigingen: de kleuterschool aan de Oude Leuvensebaan en de lagere
school in de Kasteelstraat.
Indien u interesse hebt, mail naar directie@steinerschooltervuren.be met uw cv en motivatie voor 1
mei.
www.steinerschooltervuren.be

