
 

 

    

 

 

Centrumscholen Dekenij Ieper 

Vrije basisscholen 

Oude Veurnestraat 24, 8900 Ieper 

057/21 71 12 
centrale@cdi-ieper.be  

 

                                            Ondernemingsnummer 409832522 – RPR Ieper – www.cdi-ieper.be – centrale@cdi-ieper.be  

 

 
 

 

 

 

Voor onze vrije basisschool Sint-Michiels in Ieper en de vestiging Sint-Vincentius in Zillebeke 
zijn we op zoek naar kandidaten voor de invulling van het ambt van directeur. Deze beide 
vestigingen tellen momenteel samen 377 leerlingen. 

  

Het ambt van directeur zonder lesopdracht is vacant vanaf 01 maart 2022. De bedoeling is om, 
wanneer de aanvraag door Agodi wordt goedgekeurd, vanaf 01 september 2021 een halftijds 
(indien op dit moment aangesteld in het onderwijs) of vanaf 01 december 2021 een voltijds 

meelooptraject aan te bieden aan de geselecteerde kandidaat. Meer informatie over een 
meelooptraject vind je op  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15831  

 

VBS Sint-Michiels & Sint-Vincentius vormt samen met kleuterschool ‘t Augustijntje, en de 

basisscholen Sint-Jozef, Capucienen, Sint-Jan, Immaculata, Lyceum-H.Familie, en onze school 
voor buitengewoon onderwijs Het Vlot de scholengemeenschap Centrumscholen Dekenij Ieper, 

een scholengroep met ruim 2200 kinderen. Deze scholen maken gezamenlijke afspraken rond 
inhoudelijke en organisatorische aspecten van het schoolleven. 

1. FUNCTIE 

 

• Je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding van de school. 

• Je bent de eindverantwoordelijke voor het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het 

financieel beleid en de schoolorganisatie. 

• Je bent verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch beleid. 

• Je coördineert de leerlingenbegeleiding en het zorgbeleid. 

• Je motiveert het team voor de doordachte implementatie van zinvolle 

onderwijsvernieuwingen. 

• Je engageert je om een goed functionerend beleidsteam uit te bouwen en te 

enthousiasmeren. 

• Je zet mee je schouders onder de schooloverstijgende samenwerking met de scholen 

binnen de scholengemeenschap. 

• Je werkt aan je eigen onderwijskundige en pedagogische deskundigheid door 

professionalisering. 

VACATURE  

DIRECTEUR SINT-MICHIELS     
& SINT-VINCENTIUS  IEPER 
School voor gewoon basisonderwijs 
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• Je werkt samen met alle participanten (schoolbestuur, personeel, leerlingen, ouders) om 

de kwaliteit van de school te bewaken en te bevorderen. Je engageert je om tot een 

vruchtbare samenwerking te komen met de partners van de scholengemeenschap, de 

pedagogische begeleiding, de inspectie, het CLB en de beleidsinstanties. 

• Je stuurt de interne overleg- en adviesorganen. 

• Je vertegenwoordigt de school in de scholengemeenschap en manifesteert je als een 

loyale partner. 

• Je vertegenwoordigt de school in externe overleg- en adviesorganen. 

 

2. PROFIEL 

 
• Bij indiensttreding voldoe je aan de wettelijke voorwaarden i.v.m. nationaliteit, 

burgerlijke en politieke rechten, onberispelijk gedrag, taalkennis, onderwijsbevoegdheid, 

medische geschiktheid. Zie decreet op http://www.ond.vlaanderen.be/edulex 

• Je voldoet aan de diplomavereisten: houder zijn van een diploma van tenminste hoger 

onderwijs van het korte type en van het bewijs van pedagogische bekwaamheid.  

• Je onderschrijft het christelijk opvoedingsproject van de school en je bent bereid je loyaal 

in te zetten om de realisatie ervan bij het personeel en de leerlingen te bevorderen. 

• Je beschikt over een ruime ervaring en minstens 10 jaar dienstanciënniteit in het 

onderwijs en/ of een relevante sector. 

• Je bent op de hoogte van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. 

• Je kent het leerplanconcept ZILL van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en je zorgt 

voor de implementatie ervan. 

• Je bent een inspirerend leiderstype. 

• Je beschikt over de nodige pedagogische, organisatorische en digitale competenties om 

je opdracht efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren. 

• Je hebt een brede belangstelling voor het onderwijs en andere maatschappelijke 

thema’s. 

• Je kan innoverend en toekomstgericht denken. 

• Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je bent sociaal vaardig en luisterbereid. 

• Je kan omgaan met conflicten en denkt probleemoplossend. Je kiest voor overleg en 

dialoog. 

• Je bent je ervan bewust dat schooldirecteur zijn geen nine-to-five job is, maar een groter 

engagement veronderstelt. 

 

3. BEZOLDIGING 

Je loon is conform de salarisschalen verbonden aan het ambt van directeur. Info kan je 
vinden op https://dataonderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=879  

 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex
https://dataonderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=879


 

Page 3 

4. PROCEDURE 

 

De gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae en foto wordt schriftelijk verstuurd tegen 
uiterlijk 25 april 2021 (datumstempel geldt als bewijs) aan: 

E.H. Roland Hemeryck, voorzitter CDI, Janseniusstraat 5, 8900 Ieper 

Deze brief stuur je eveneens digitaal door naar sollicitaties.directeur@cdi-ieper.be. 

 

De kandidaatstelling wordt discreet behandeld. De selectiecommissie zal op basis van de 
motivatiebrief en CV van de kandidaat oordelen of hij/zij voor een persoonlijk sollicitatiegesprek 
in aanmerking komt. We voorzien de gesprekken op donderdag 29 april 2021 vanaf 16.30 u. 

Wie in de eerste ronde geselecteerd wordt, krijgt een tweede uitnodiging voor donderdag 6 mei 
2021 vanaf 16.30 u. De uitnodiging voor het eerste gesprek wordt ten laatste op 27 april 

digitaal verstuurd. 

 

De aanstelling gebeurt door de Raad van Bestuur van de scholengemeenschap. 

 

De kandidaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing. 

De aanstelling gaat in op 1 maart 2022 met, indien goedgekeurd door Agodi, een voorafgaand 
halftijds meelooptraject vanaf 01 september 2021 (voltijds vanaf 01 december indien nu 

tewerkgesteld buiten de sector onderwijs). 

 

Meer informatie kan u verkrijgen van de coördinerend directeur, telefonisch op het nummer 
057/217112 of via mail (marleen.vandenberghe@cdi-ieper.be). 

 

Namens het schoolbestuur  

E.H. Roland Hemeryck,  

Voorzitter 
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