
LKSD 
 

 

vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle 
Janseniusstraat 2, 3000 Leuven – tel. 016 24 05 15 

 

 

 

Vacature directeur Vrije Basisschool Paridaens Leuven 
 
 
Het schoolbestuur wenst een nieuwe directeur aan te werven vanaf 1 november 2016.  
 
Paridaens is een eigentijdse basisschool, geïnspireerd op een hedendaags christelijk mens- en 
wereldbeeld, een school met een open klimaat waarin elk kind centraal staat. 
De basisschool vormt samen met de secundaire school, de campus Paridaens. Deze maakt 
deel uit van de vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD). De basisschool van 
Paridaens werkt nauw samen met de lagere school van het H.-Drievuldigheidscollege. Beide 
scholen behoren tot de Scholengemeenschap van de Katholieke Basisscholen Leuven (SKBL). 
 
 

Taakomschrijving 

 
De directeur 

-  leidt de basisschool  in de geest van het opvoedingsproject van de school. Hij 

verantwoordt het gevoerde beleid t.a.v. het schoolbestuur 

- zorgt ervoor dat de didactisch pedagogische aanpak van alle leerkrachten kadert 

binnen het pedagogisch project van de school om  alzo de doelstellingen te bereiken 

(kwaliteitsbewaking) 

- plant, organiseert en  coördineert  de schoolactiviteiten en stuurt bij waar nodig in 

overleg met alle betrokkenen 

- voert een motiverend personeelsbeleid en werkt aan de ontplooiing van een 

gelijkgericht en  harmonisch team 

- voert een transparant beleid en besteedt tijd en aandacht aan de participatie van de 

personeelsleden en de ouders 

- draagt de verantwoordelijkheid voor een tijdige en correcte verwerking van de 

officiële documenten, de personeelsadministratie en de leerlingenadministratie; 

volgt hiervoor de wettelijke richtlijnen op 

- is verantwoordelijk voor een goed beheer van de financiële middelen en de 

infrastructuur 

- ontwikkelt in samenwerking met het team een nascholingsplan en motiveert het 

personeel zich regelmatig bij te scholen 

- werkt op een constructieve wijze samen  met de directie van de eigen secundaire 

school, met de directies van de andere LKSD-scholen, met de collega-directeurs van 

de scholengemeenschap, met het CLB en met de pedagogische begeleiding 



- vertegenwoordigt, indien gevraagd, het schoolbestuur in sommige overlegorganen 

en houdt zich daar loyaal aan de visie van het schoolbestuur en de standpunten die 

het inneemt 

-  

Profiel 
 
De directeur beschikt over volgende kwaliteiten: 

- is christelijk geïnspireerd in levensvisie en levenshouding en is bereid het christelijk 
karakter van de school mee gestalte te geven, uit te dragen en verder uit te bouwen 

- heeft leidinggevende capaciteiten en een open en vooruitstrevende blik 
- kan knopen doorhakken 
- is loyaal, integer en discreet  
- is sociaalvaardig en luisterbereid en heeft een goed empathisch vermogen 
- is een goede communicator en bemiddelaar    
- kan medewerkers motiveren, laat zich inspireren door de kracht van het team en 

werkt aan een breed draagvlak 
- kan collegiaal en constructief samenwerken 
- kan een team coachen, inspireren, de groepsdynamiek voeden en sturen 
- beschikt over de nodige agogische en vergader-technische vaardigheden 
- heeft zin voor organisatie en administratie en is vertrouwd met ICT-toepassingen 
- is bereid zijn eigen deskundigheid te verhogen door zelfstudie en nascholing 
- beschikt over de nodige flexibiliteit en is bereid tijd en energie te investeren, ook 

buiten de schooluren 
 

 
Vereisten 
 
De directeur 

- bezit een bachelordiploma in het onderwijs (of daarmee gelijkgesteld) en een ruime 
onderwijservaring, 

- is op de hoogte van de regelgeving in het onderwijs alsook van de aankomende 
vernieuwingen, 

- ervaring in een leidinggevende functie, bijkomende kwalificaties en/of bewijzen 
van nascholing vormen zeker een meerwaarde. 
 

 

Kandidaatstelling 
 
Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de wettelijke voorwaarden dan stuurt u uw 
kandidatuur zo snel mogelijk en uiterlijk op zaterdag 15 oktober 2016 via e-mail naar 
mevrouw Agnes Claeys, bestuurder LKSD (agnes_claeys@yahoo.com). U ontvangt een 
digitale ontvangstbevestiging.  
 
U  bezorgt haar volgende documenten: 

- uw curriculum vitae 



- een motivering van uw kandidaatstelling 
- uw visie over de rol van de directeur in de basisschool van Paridaens (max. 2 

pagina’s) 
- de contactgegevens van ten minste 2 referentiepersonen.  

 
Elke kandidaatstelling voor deze functie wordt met de nodige discretie behandeld. 
Het opvoedingsproject en de functiebeschrijving directeur kan u ook via e-mail bij Agnes 
Claeys opvragen.  

 
Procedure 
 
Indien uw kandidatuur door het bestuur weerhouden wordt, zal u tijdig uitgenodigd worden 
voor een gesprek met de selectiecommissie op zaterdag  22 oktober 2016.   
 
Voor verdere informatie kan u terecht bij mevrouw Claeys, bestuurder LKSD, tel. 0496 54 19 
03 of via e-mail: agnes_claeys@yahoo.com. 
 
 
 
 


