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De vzw OZCS Midden-Kempen zoekt voor de 

Vrije Lagere school Immaculata Oostmalle  
een directeur m/v 

voor indiensttreding per 1 maart 2023. 
 
 
De Vrije Lagere School Immaculata behoort tot de scholengroep van de Zusters der Christelijke 
Scholen van Vorselaar(www.ozcs-koepel.be). Het is een school vlakbij de dorpskern van Oostmalle.  
 
Als directeur stuur je een gedreven team aan van ongeveer 41 leraren/medewerkers en samen met 
hen draag je zorg voor 377 leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen. Gesteund op 
christelijke waarden, met een open blik naar andere culturen, wordt er dag in dag uit gestreefd naar 
kwaliteitsvol onderwijs. Het welzijn en de groeimogelijkheden van élk kind en van élke medewerker 
staan er centraal. Ouders en externen werken er als volwaardige partners samen om een optimale 
leer- en leefomgeving te creëren voor elk kind. 
De autonome lagere school kan rekenen op een mooie samenwerking met de naburige autonome 
kleuterschool. 
Meer info over de school tref je aan op de website: http:///www.immaculata-oostmalle.be 

 
Aanstellingsvoorwaarden 
 

- je bent houder van een diploma dat voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake 

bekwaamheidsbewijzen (bv. professionele bachelor in het onderwijs);  

- je hebt voldoende pedagogische ervaring en kent het lager onderwijs; 

- je bent liefst werkzaam in het katholiek onderwijs; 

- je beschikt over expertise om op beleidsniveau creatief te denken en processen op gang te 

brengen;  

- jouw mogelijke ervaring in een coördinerende of leidinggevende functie, bij voorkeur in een 

pedagogische context, is een meerwaarde. 

 
Welk competentieprofiel verwachten we? 
 

- je bent een inspirerende leidersfiguur; 

- je getuigt van een authentieke christelijke gezindheid; 

- je beschikt over kwaliteiten voor onderwijskundig leiderschap, visieontwikkeling en 

onderwijsverbetering;  

- je toont verantwoordelijkheidszin in het realiseren van doelstellingen; 

- je bent een teamspeler en gelooft in constructief gedeeld leiderschap; 

mailto:ozcs.midden-kempen@onderwijsvorselaar.be
http://www.ozcs-koepel.be/
http://www.immaculata-oostmalle.be/


 vzw  Onderwijsinrichtingen Zusters der  Christelijke Scholen Midden ~  Kempen 

 Oude Molenstraat 11, 2390 Westmalle ~ T. 03 484 44 98 ~ ozcs.midden-kempen@onderwijsvorselaar.be 
 Ondernemingsnummer: 0865 396 287 ~ Instellingskenmerken: 123398 000 2 11057 4 

 
 

- je bent positief ingesteld, hebt oog voor wat beweegt in het brede onderwijsveld en hebt een 

hart voor schoolcultuur; 

- je hebt talent voor het aansturen, coachen, motiveren en waarderen van personeelsleden en 

werkgroepen en waakt zo mee over de kwaliteit van het onderwijs; 

- je bent bekwaam en bereid om het christelijk opvoedingsproject van het schoolbestuur en de 

schoolvisie in open, communicatieve en participatieve samenwerking met de 

onderwijspartners in praktijk te brengen; 

- je behartigt de externe relaties van de school en bent gemotiveerd om mee te werken aan de 

scholengemeenschap (SG De Roos); 

- je bent bereid tot samenwerking met de lokale (parochie)gemeenschap; 

- je bent vertrouwd met de doelenkaders van de overheid voor het lager onderwijs, het 

leerplankader ZILL en het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit; 

- je hebt zin voor administratie en kan vlot overweg met ICT;  

- je hebt belangstelling voor onderwijsregelgeving; 

- je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren met leerlingen, collega’s, ouders en 

partners;  

- je hebt organisatietalent en zin voor initiatief; 

- je bent bereid om je door nascholing te professionaliseren; 

- je bent ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren; 

- je toont de nodige flexibiliteit om op termijn eventueel op andere locaties tewerkgesteld te 

worden. 

 
Kandidaatstelling 
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw kandidatuur met motivering en curriculum vitae per brief of 
per mail voor 9 januari 2023 naar 
 
vzw OZCS Midden-Kempen 
t.a.v. mevrouw Leen Thijs 
Oude Molenstraat 11 
2390 Westmalle 
e-mail: leen.thijs@onderwijsvorselaar.be 
 
 
 
Op verzoek krijg je ook het opvoedingsproject van het schoolbestuur toegezonden. 
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