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Binnen de VZW KOBA NoordkAnt is er een vacature voor een voltijdse functie vanaf 

1 september 2022  

 

Directeur 

kleuterschool Groenendaal, Merksem 

 

 

De autonome kleuterschool Groenendaal maakt deel uit van het schoolbestuur 

KOBA NoordkAnt vzw en werkt nauw samen met de lagere school Groenendaal. 

De kleuterschool telt een 250 tal kleuters en het schoolteam bestaat uit een 25 tal 

getalenteerde en gemotiveerde personeelsleden. De school maakt deel uit van 

de scholengemeenschap Jovigrojo. 

Als autonome kleuterschool streeft de school ernaar om hoogstaand onderwijs uit 

te bouwen vanuit de volledige focus op het welbevinden en de betrokkenheid 

van de kleuters als opstap naar optimaal ontwikkelen. In het verlengde van deze 

jonge kinderen worden ouders als belangrijke partners onthaald en betrokken. 

De school heeft doorheen de jaren een weg uitgestippeld, gebaseerd op een 

duidelijke pedagogische visie enerzijds en het bundelen van expertise binnen het 

team anderzijds. 

Vanuit een Christelijke identiteit als voortdurende toetssteen stelt de school de 

realisatie van het eigen opvoedingsproject voorop. Onderstaande kernwoorden, 

vertaald naar het ganse brede schoolteam (kleuters, ouders, leerkrachten…), 

vormen hierbij het fundament. Een gedreven team van leerkrachten tracht vanuit 

deze visie elke dag kwaliteitsvol onderwijs te bieden. 

 

Eigenheid:  Jouw verhaal is het mijne niet, maar het verdient zijn plaats. 

Positief:  Kijk, ik zoek, ik zie: 1 +1 = 3! Samen kunnen we zoveel meer. 

Zorgzaam:  Want jij bent kostbaar, kwetsbaar, dierbaar. 

Geborgenheid: Welkom hier, kom maar thuis, hier ben je altijd veilig. 
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Evenwicht:  In balans; actie – rust. Op de wip, jij draagt, ik draag! 

Ontmoeten: Ik kijk in jouw ogen, kijk jij in de mijne. In onze blik vinden we 

elkaar: Openheid! 

Meer info vindt u op kleuterschoolgroenendaal.wordpress.com. 

 

Als directeur zal u 

getuigen van een christelijke levensvisie door de school te helpen evolueren tot 

een katholieke dialoogschool, gebaseerd op het Referentiekader van KOBA 

(Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen); 

het schoolbeleid in de verschillende beleidsdomeinen uittekenen in nauwe 

samenwerking met de Afgevaardigd Bestuurder en het Bestuursorgaan van vzw 

KOBA NoordkAnt; 

streven naar een lerende organisatie waarin door gezamenlijke 

verantwoordelijkheid met het schoolteam en alle overleg- en beleidsorganen, 

procesgericht wordt gewerkt; 

het schoolteam inspireren en uitdagen om in de bestaande warme en open sfeer 

samen te werken aan de verdere uitbouw van de schoolvisie, het zorgbeleid, de 

kwaliteitszorg en het nastreven van de onderwijsdoelen; 

constructief samenwerken met de directeurs van de scholengemeenschap 

JOVIGROJO en met alle betrokken partijen van de school, zowel intern als extern; 

de school leiden in een geest van openheid en overleg, met een heldere 

communicatie naar alle participanten; 

een aanspreekpunt zijn voor de kinderen, leerkrachten en ouders; 

goede contacten onderhouden met externe participanten; 

de opgelegde vormingsactiviteiten van de koepel vzw KOBA volgen; gebruik 

maken van het aanbod van de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst 

(DPB). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Competenties 

U heeft kennis van en inzicht in het pedagogisch werken met kinderen van 2,5 tot 

6 jaar; 

U beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden met het oog 

op de talrijke contacten met leerlingen, leerkrachten en ouders; 

U beschikt over organisatorisch en coördinerend talent; 

U kan leiding geven aan een team gericht op intense samenwerking en 

collegialiteit; 

U bent stressbestendig en hebt oog voor de draagkracht van het team; 

U bent bereid om te werken in onregelmatige werktijden; 

U bent ICT-vaardig. 

 

Toelatingsvoorwaarden 

U getuigt van een christelijke levensvisie; 

U bent in het bezit van het diploma bachelor in het kleuter-, lager onderwijs; 

U hebt voldoende onderwijservaring; 

U zal de vormingscursus PROFS (professionalisering schoolleiders) volgen; 

U kan voltijds in dienst treden op 1 september 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kandidaturen met volledig curriculum vitae en motivatiebrief worden per 

aangetekend schrijven en/of via e-mail ingediend tot en met  18 augustus 2022 bij: 

De heer Geert De Sitter, 

Afgevaardigd-bestuurder KOBA NoordkAnt vzw 

Nooitrust 4, 2390 Malle 

e-mail: geert.desitter@noordkant.be  

(als onderwerp ‘vacature directeur kleuterschool Groenendaal, Merksem’ 

noteren) 

De kandidaten worden op 22 augustus 2022 uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek met een persoonlijke uitnodiging via e-mail.   

De gesprekken worden gevoerd in de gebouwen van KOBA NoordkAnt – Stella 

Marisstraat 4 – 2170 Merksem. 
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