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School zoekt kapitein

Geloof jij in het belang van een kleinschalige school waar kinderen zich thuis voelen? Heb
jij zin om mee te bouwen aan een eigenzinnig pedagogisch project? Dan is de functie als
kapitein van Zeppelin mogelijk iets voor jou!

Zeppelin is een ervaringsgerichte kleuter- en lagere school in Mortsel. Coöperatief,
onderzoekend en spelend leren staan hier centraal. De nieuwsgierigheid van de kinderen
en de interesses van de teamleden vormen het vertrekpunt om samen op ontdekking te
gaan. Naast het bereiken van de leerdoelen speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de kinderen een belangrijke rol.

Als kapitein zet je in op gedeeld leiderschap en ondersteun je de zelfsturende teams.
Zeppelin hecht veel belang aan zelfstandigheid en zelfreflectie, zowel naar de kinderen
toe als binnen het pedagogische team. Ook de ouders zijn actief betrokken bij de
werking van de school, onder meer via werkgroepen, het bestuur en activiteiten in de
klas. Het motto ‘samen school maken’ in praktijk!

Zeppelin behoort tot de onderwijskoepel FOPEM, de scholengemeenschap SOM en volgt
de leerplannen van FOPEM en OVSG.

Ben jij enthousiast om dit luchtschip te besturen? Dien dan ten laatste tegen 30
maart 2023 je kandidatuur in. Meer informatie over de sollicitatieprocedure, vind je op
de volgende bladzijde.
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Functiebeschrijving:

Competenties:

● voeling hebben met de ervaringsgerichte stroming binnen onderwijs
● open communicatie hanteren

● conflictoplossend
● stressbestendig
● creatief en oplossingsgericht
● empathisch vermogen
● overzicht kunnen bewaren
● snel en inzichtelijk prioriteiten kunnen stellen

● knopen durven doorhakken
● basiskennis ICT

Taken:

● aanspreekpunt zijn op school
● pedagogisch project blijvend vormgeven, concretiseren en uitdragen
● vlotte dagelijkse werking garanderen
● opvolgen van de kwaliteit van het geboden onderwijs
● het team aansturen: proces bewaken, uitbouwen van studiedagen en navormingen, evaluatie, ...

● administratieve taken opnemen + delegeren naar/opvolgen van administratief personeel
● contactpersoon zijn voor externe diensten, zoals departement onderwijs, verificatie, SOM,

buitenschoolse opvang, …

● communicatie naar en met de ouders waarborgen
● wet- en regelgeving binnen het onderwijs opvolgen
● ondersteunen van de ouderwerkgroepen i.s.m. het bestuur
● deel uitmaken van het bestuur, Algemene Vergadering, FOPEM, SOM

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je hier: Functiebeschrijving directeur.pdf

Voorwaarden:

● minimumdiploma Bachelorniveau
● bij voorkeur in het bezit zijn van een BPB (bewijs pedagogische bekwaamheid) of bereid bij

aantreding dit te halen

● kandidatuur stellen ten laatste 30 maart 2023, schriftelijk: cv en motivatiebrief ter attentie van
Wouter Roovers – vzw Zeppelin

Betaling volgens barema 879 (met BPB) of 148 (zonder BPB) voor een voltijdse betrekking -

opdrachtbreuk 24/24, officieel in dienst vanaf 1 september 2023.

Selectieprocedure:

Alle geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste kennismaking op 18/04/2023 om
15u00 op school.

Tweede selectieronde: individuele gesprekken op één van de volgende dagen:

10-11/05/2023 Laatste ronde: individueel gesprek op 31/05/2023
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