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Samen met de adjunct-directeur vorm je het directieteam van Campus Beringen
Middenschool. Jullie dragen samen de verantwoordelijkheid voor de algemene
dagelijkse leiding. Op wekelijkse basis overleggen jullie met het directieteam van de
scholengemeenschap. 

ALGEMEEN

WAAR KOM JE TERECHT?

CAMPUS BERINGEN

MIDDENSCHOOL

MEER DAN 500 LEERLINGEN

ONGEVEER 72

PERSONEELSLEDEN

DIRECTIETEAM MET ADJUNCT-

DIRECTEUR

BELEIDSTEAM OP

CAMPUSNIVEAU EN NIVEAU

SCHOLENGEMEENSCHAP

SG Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool zoekt 

WIE ZIJN WIJ?

Campus Beringen Middenschool is een bruisende middenschool waar de directie en
leerkrachten geloven in de kwaliteiten van elke leerling. De middenschool maakt
deel uit van het Spectrumcollege, waarvan je de missie en visie kan terugvinden via
deze link. Het onderwijsaanbod op Campus Beringen Middenschool omvat een eerste
graad A- en B-stroom. In totaal begeleiden we op onze middenschool meer dan 500
leerlingen om goed voorbereid naar de bovenbouw te kunnen gaan. Ongeveer 72
leerkrachten dragen hier hun steentje aan bij.

WIE BEN J IJ?

Je bent katholiek in levensvisie en -houding en bent bereid de christelijke geest in de
school te handhaven en bevorderen.

 

Je bent bereid de missie van de scholengemeenschap Spectrumcollege te
onderschrijven en in de school- en scholengemeenschappelijke werking te
concretiseren, o.m. door

als lid van het College van Directies collegiaal het beleid van en de afspraken
binnen de scholengemeenschap te implementeren en op te volgen;
bekwaam te zijn, met alle medewerkers van de scholengemeenschap te
overleggen en samen te werken.

 

Je hebt inzicht in schoolbeleid, o.m. omdat je
beschikt over leidinggevende kwaliteiten en ervaring op pedagogisch en
schoolorganisatorisch vlak;
het belang kan inschatten van financiële, materiële en administratieve aspecten;
positief ingesteld bent tegenover dynamisch onderwijs en onderwijsvernieuwing,
met voldoende oog voor planlast;
over een ruime onderwijservaring beschikt.

 

Je kan toekomstgericht denken en bouwt mee aan de campuscultuur van Campus
Beringen Middenschool.

Bogaarsveldstraat 13
3580 Beringen

HOE SOLLICITEREN?

Om te kandideren stuur je je CV en vul

je een sollicitatiedocument in.  Dit

document kan je aanvragen via

eva.kuijpers@spectrumcollege.be. Je

CV stuur je ook naar dit adres.

Van deze selectieprocedure kan een

assessment deel uitmaken.

Je kandidatuur wordt vertrouwelijk

behandeld.

Kandidaturen kunnen ingediend

worden tot en met 12/02/2021.

De sollicitatiegesprekken gaan door in

de week van 22/02/2021.

https://www.spectrumcollege.be/


WIE BEN J IJ?  

Je bent sterk in communicatie, netwerken en overleg, en
kan zowel binnen als buiten de school/campus goede relaties uitbouwen;
zorgt voor een sterke en open communicatie, ook naar de pers toe;
bent op de hoogte van alle sociale media en andere moderne
communicatiekanalen, en weet wat er leeft bij de jongeren van vandaag;
kan in overleg met de verantwoordelijke coördinerende directeur voor onder
andere het financiële, materiële en personeelsbeleid samen een performant
beleid realiseren.

Bij dit alles
kan je aantonen dat je je verbonden voelt met het studieaanbod van Campus
Beringen Middenschool of -  indien nog niet  - je deze verbinding in de nabije
toekomst wil uitbouwen;
kan je het beleid afstemmen op de doelgroep; 
zie je diversiteit als troef en als onderdeel van een sterk beleid;
kan je mee vormgeven aan een goed uitgebouwd ta(a)l(en)beleid;
kan en wil je verantwoordelijkheden en de daarbij horende bevoegdheden aan
medewerkers delegeren;
 ben je bereid tot nascholing;
 heb je oog voor kwaliteitszorg.

 

Je kan het beleid bijsturen conform inspectie 2.0 met een centrale plaats voor
kwaliteitsbeleid.

Bogaarsveldstraat 13
3580 Beringen
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