
 

 
Vacature voor de functie van 

directeur (m/v) 
vzw Sint-Paulusschool,  

katholiek secundair onderwijs in Waregem, Anzegem en Avelgem 

Sint-Paulusschool campus College 2, Waregem 
 

 

Vacature 
Er is een vacature voor het ambt van directeur van de Sint-Paulusschool campus College 2, 
Stationsstraat 85 te Waregem. 
Deze school is een eerstegraadsschool van de Sint-Paulusschool, katholiek secundair onderwijs in 
Waregem, Anzegem en Avelgem, die samen met twee andere scholen deel uitmaakt van de campus 
College. 
 

Kandidaatstelling 
• De kandidaten dienen hun kandidatuur per e-mail én aangetekend per brief op te sturen 

tegen maandag 20 september 2021 (ontvangst voor middernacht) bij de voorzitter van het 
schoolbestuur: 

De heer Francky Verschuere 
voorzitter schoolbestuur Sint-Paulusschool 
Vijfseweg 2 
8790 Waregem 
 
Francky.verschuere@sgsintpaulus.eu 
 

Voorwaarden 
• Houder zijn van een diploma van ten minste hoger onderwijs van het korte type (bachelor) 

en van een bewijs van pedagogische bekwaamheid. 

• Werkervaring hebben in het katholiek onderwijs en er voltijds vast benoemd zijn. 

• Voldoen aan de wettelijke vereisten: burgerlijke en politieke rechten genieten, lichamelijke 
geschiktheid hebben, van onberispelijk gedrag zijn, de betrekking als hoofdambt uitvoeren. 

 

  



Taakomschrijving 
De directeur is inzetbaar op alle campussen van de Sint-Paulusschool, maar wordt aangesteld binnen 
het directieteam van de Sint-Paulusschool campus College. In deze functie zal de directeur, samen 
met de collega’s van het directieteam, verantwoordelijkheid opnemen binnen 

• het algemeen beleid: interne en externe communicatie verzorgen, participeren in diverse 
overlegorganen 

• het pedagogisch beleid: in samenwerking met het lerarenteam en de zorgcoördinatie instaan 
voor de leerlingenbegeleiding van de eerste graad, in samenspraak met het team 
pedagogische vernieuwingen/initiatieven aansturen 

• het personeelsbeleid: aanwerven, begeleiden en evalueren van het personeel van de eerste 
graad, het toewijzen van de lesopdrachten 

• instaan voor concrete en praktische organisatie van verschillende schooldomeinen (bv. 
uitwerken examenrooster)  

• het verder uitbouwen van de visie- en kwaliteitsontwikkeling van de Sint-Paulusschool 

• werk maken van de eigen professionalisering, met o.a. een traject voor startende directeurs, 
en het vermogen tot kritische (zelf)reflectie verder ontwikkelen 

 

Profiel 
• Getuigen van een christelijke inspiratie, gezindheid en levensstijl. 

• Bereid zijn tot loyale en actieve samenwerking met het schoolbestuur, het eigen 
directieteam en het team van alle directeurs binnen de Sint-Paulusschool. 

• Leiderschapscompetenties ontwikkelen om het hele team mee te nemen in een positief en 
enthousiast onderwijsverhaal. Empathisch vermogen en communicatie zijn belangrijk. 

• Goede relaties kunnen uitbouwen met alle schoolparticipanten en vanuit de eigen expertise 
meebouwen aan de Sint-Paulusschool. 

• Zin hebben voor kwaliteit. 

• Een ruime beschikbaarheid tijdens en na de lesuren. 
 

Statuut en bezoldiging 
Deze aanstelling is een voltijdse tijdelijke aanstelling. De bezoldiging gebeurt volgens de gangbare 
weddeschaal verbonden aan het ambt (weddeschaal 464). 
 

Procedure van aanstelling 
Deze bekendmaking gebeurt in de secundaire scholen van het katholiek onderwijs en de VLCB’s. De 
gemotiveerde kandidaturen komen aan bij de voorzitter van het schoolbestuur. De kandidaatstelling 
wordt met volledige discretie behandeld.  
Op basis van de sollicitatiebrieven zal het schoolbestuur een aantal kandidaten uitnodigen voor de 

selectieprocedure. In de selectiecommissie zit ook een vertegenwoordiger van het vicariaat van het 

onderwijs van het bisdom Brugge. De kandidaten worden telefonisch en per e-mail uitgenodigd voor 

de verdere procedure.  

Na de gesprekken zal het schoolbestuur de directeur aanstellen voor zo spoedig mogelijke 

indiensttreding, uiterlijk op 1 november 2021.  


