
Katholiek Onderwijs Groot Beveren vzw 
werft met ingang van 9 november 2022 aan: 

 
Directeur (M/V) ad interim 

voor een vrije zelfstandige kleuterschool 
 
 
 
De vrije kleuterschool Onze Lieve Vrouw van Gaverland (VKS OLVG) is gelegen in de Sint-Elisabethstraat 62 
(hoofdschool) en in de Gaverlandstraat te Melsele. De school telt  277 leerlingen. 
 
VZW Katholiek Onderwijs Groot Beveren (KOGB) is het schoolbestuur, waartoe ook de vrije lagere school OLV 
van Gaverland te Melsele, de vrije basisscholen De Kreek in Kieldrecht en De Verrekijker in Verrebroek en het 
secundair onderwijs Sint-Maarten middenschool en bovenschool te Beveren behoren.  
 
Het te begeven ambt van directeur kleuterschool is ad interim vanaf 9 november 2022 en kan voltijds of deeltijds 
opgenomen worden.  
 
Voorwaarden 
 
1.  Belg zijn; 
2.  In het bezit zijn van een recent getuigschrift van goed gedrag en zeden (model 2); 
3.  In het bezit zijn van een bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs of andere 
bachelor/master met pedagogisch bekwaamheidsbewijs; ervaring in het kleuteronderwijs is een pluspunt; 
4.  Uitgesproken interesse hebben voor het onderwijs en  
     het opvoedingsproject van de school onderschrijven en uitdragen; 
5.  Beschikbaar zijn tijdens de wettelijke schooldagen. 
 
Profiel 
 
1.  Hij/zij moet christelijk geïnspireerd zijn. 
2.  Hij/zij heeft belangstelling voor de pedagogische actualiteit. 
3.  Hij/zij zal blijk geven van onderwijskundig leiderschap om beslissingen te nemen in de 
     huidige maatschappij en in overleg met het schoolbestuur. 
4.  Hij/zij bezit luisterbereidheid en sociale vaardigheden om met kinderen, personeel en  
     ouders om te gaan. 
5.  Hij/zij bezit managementvaardigheden om het schoolteam en zijn activiteiten te  
     coördineren. 
6.  Hij/zij bezit administratieve stiptheid. 
7.  Hij/zij beschikt over goede communicatiestijl zowel mondeling, schriftelijk als  
     digitaal. 
 
Kandidaatstelling 
 
De kandidaturen moeten uiterlijk op 20 oktober 2022 aangetekend verzonden zijn aan VZW KOGB, 
Kloosterstraat 39, 9120 Beveren t.a.v. de voorzitter de heer Peter Lambers.  
 
De kandidatuur omvat een curriculum vitae, een portfolio en een motivatie. 
 
De selectieprocedure bestaat uit een beoordeling van het ingezonden dossier, een schriftelijk gedeelte en een 
mondeling gedeelte. 
 
De kandidaten zullen vanaf 22 oktober persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de modaliteiten van de 
betrokken testen (opdracht, data). 
 
 


