Steinerschool De Kleine Wereldburger zoekt
een voltijdse directeur basisschool
Start Schooljaar 2022-2023

De Kleine Wereldburger is een jonge Steinerschool in hartje Borgerhout.
We hebben een dynamisch, leergierig en enthousiast lerarenteam, een actieve
ouderraad en een ondersteunend bestuur.

Wij zijn een buurtschool, open voor de wereld rondom ons heen, een Steinerschool
met een warm hart voor elk individueel kind, in een superdiverse samenleving.

Profiel
• Je hebt een ruime (Steiner) pedagogische praktijkervaring in het basisonderwijs . Je
hebt een open en innovatieve visie op het (Steiner)onderwijs die je verder uitwerkt
met het leerkrachtenteam.
• Je kan een team coachen, je herkent de kwaliteiten van je mensen, je motiveert
hen om hun talenten verder uit te werken.
• Je hebt de passie en energie om een veelzijdige Steinerschool mee vorm te geven
op een hedendaagse wijze.
• Je kan je visie, dromen en plannen op een vlotte en duidelijke manier
communiceren, zowel intern op school als naar de buitenwereld.
• Je bent empathisch, betrokken, oplossingsgericht, luisterbereid en durft
beslissingen te nemen.
• Je luistert naar kinderen en hun ouders, en zoekt, zo nodig, met je team graag naar
een begeleiding op maat.

• Je kan de nodige pedagogische en organisatorische structuren opzetten en
opvolgen in overleg met je team en het bestuur. Je bent flexibel naar taakinvulling en
tijdsbesteding.
• Een AGION- bouwdossier mee opvolgen, in overleg met het bestuur, zie je als een
uitdaging.
• Je verbindt je met de school in al zijn facetten, met de kinderen, het team, de
ouderwerking, met de buurt, met de scholen rondom, met de scholengemeenschap
en de federatie van -Steinerscholen . Je neemt hier een actieve, inspirerende rol in
op.
• Je bent bereid om je regelmatig bij te scholen.
• Je hebt feeling met en kennis van de Steinerpedagogie.

Aanbod
Een warme, hartelijke school die nu ongeveer een 230 kinderen telt, met een enthousiast
leerkrachtenteam, dat hard werkt aan de onderwijskwaliteit en de sociale-emotionele
ontwikkeling van elk kind.
Een heel actieve oudergroep die de school mee mooi maakt met klusdagen, een groene
speelplaats, praktische hulp in de klas, gezellige schoolfeesten, en heel veel plannen en
dromen.
Een ondersteunend bestuur, open voor samenwerking.

Voorwaarden
Je hebt minimum een bachelor diploma BaO, of masterdiploma met pedagogische
bekwaamheid;
Je onderschrijft het pedagogisch project van de Steinerscholen basisonderwijs en het
leerplan Steinerpedagogie met de specifieke eindtermen en ontwikkelingsdoelen .

Procedure
Solliciteren doe je met een CV en motivatiebrief naar rvb@dekleinewereldburger.be. Voor
6juni 2022.
We bevestigen de goede ontvangst van uw sollicitatie brief per mail.
Sollicitaties zullen in alle discretie behandeld worden.

Na het beoordelen van de schriftelijke documenten , worden weerhouden kandidaten
uitgenodigd voor een gesprek met een sollicitatie commissie . De voorgedragen kandidaat
wordt aangesteld door het bestuur.

