Scholengemeenschap Zoniën
Waversesteenweg 2
1560 Hoeilaart

Scholengemeenschap Zoniën
Zoekt

Pedagogisch beleidscoördinator basisonderwijs
Met ingang van 1 september 2022
Scholengemeenschap Zoniën is een samenwerkingsverband van 2 vzw's uit de

Druivenstreek die 8 vrije basisscholen uit Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse en
Hoeilaart beheren. Op www.zonien.org vind je meer info.
Over de functie: Als pedagogisch beleidscoördinator werk je nauw samen en
ondersteun je de pedagogisch directeurs van de basisscholen. Je initieert, coördineert en

implementeert vernieuwingsprojecten, je staat hen bij in de uitwerking van gezamenlijke
projecten. Je bewaakt mee de kwaliteit van het geboden onderwijs. Je coördineert en
organiseert professionaliseringsinitiatieven voor de directies. Je coördineert de
werkgroep mentoren en de werkgroep zorgcoördinatie. Je zorgt voor gezamenlijke
interne communicatie bij grote projecten en voor de externe communicatie en dit via alle
kanalen. Je ondersteunt de directies in complexe dossiers. Je volgt de vernieuwingen en
de reglementering in de onderwijswereld op de voet en communiceert die naar de
directeurs. Je rapporteert aan de voorzitter van het CASS (Comité van Afgevaardigden
van Schoolbesturen van de Scholengemeenschap). Je draagt de visie van de
scholengemeenschap mee uit.
Over jou:

Je genoot een (pedagogische) bacheloropleiding in het hoger onderwijs.
Je hebt voldoende maturiteit en ervaring om de directeurs te ondersteunen.
Je bent vlot in administratie en ICT. Je werkt zelfstandig. Je bent resultaatgericht.
Je staat open voor (onderwijs) vernieuwing. Je hebt zin voor initiatief.
Je bent een teamspeler en gericht op samenwerking.
Je bent communicatievaardig, flexibel en vlot in omgaan met anderen. Je vertoont een
actieve luisterbereidheid.
Je bent bereid tot permanente bijscholing.
Flexibele werkuren schrikken je niet af.
Aanbod:
Vanaf 1 september 2022 ben je pedagogisch beleidscoördinator basisonderwijs SG
Zoniën en word je verloond volgens de barema’s van het departement onderwijs.
Interesse?
Stuur je cv en sollicitatiebrief, samen met een kopie van je diploma per mail naar de

voorzitter van de Scholengemeenschap Zoniën op mailadres
marcel.beckers23@gmail.com uiterlijk tegen vrijdag 5 augustus 2022. Meer informatie
over de scholen, de vacature of de procedure kan je bekomen op mailadres
carla.timmermans@outlook.com of 0476 55 28 95.
Wij werven aan op basis van competenties en attitude. Iedereen hoort erbij, waarbij we
diversiteit omarmen.

