
 

  

 
 

In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we 
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers biedt 
het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen 
om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze 
missie.  

Voor de versterking van het team van GO! atheneum Avelgem zoeken wij een gedreven 

Directeur GO! atheneum Avelgem 

Het gaat om een waarnemende aanstelling in een voltijdse betrekking. 

Start:  01/11/2021  

  

   

Jobinhoud 
 
GO! scholengroep 21 ‘Vlaamse Ardennen’ zoekt een gedreven directeur voor GO! atheneum Avelgem. 
 
GO! atheneum Avelgem staat voor onderwijs in functie van wederzijds respect voor verschillende culturen 
en persoonlijkheden, gebaseerd op het pedagogisch project van het GO! – Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap. De school behoort tot GO! scholengroep 21 ‘Vlaamse Ardennen’. 
 
Als directeur verzeker je de algemene leiding van de school in al zijn facetten. Je hebt een duidelijke visie 
op het schoolbeleid en implementeert dit enthousiast samen met het schoolteam. Je begeleidt en coacht 
het team in onderwijsvernieuwingen die vanuit een gedragen visie tot stand komen, rekening houdend met 
de schoolcultuur, structuren en systemen. Hiervoor werk je nauw samen met de directeur van GO! 
middenschool Avelgem. 
 
Je staat in voor de totale schoolorganisatie, het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de 
leerlingenbegeleiding, het administratief beheer, het materieel en financieel beleid en de algemene 
communicatie over het schoolgebeuren. Daarnaast roep je in lijn met de poolstervisie van het GO! de 
buitenwereld naar binnen in jouw school door sterke relaties uit te bouwen buiten de school, o.m. 
met partners van de school, ouders van leerlingen, bedrijven en allerlei instellingen uit de regio. Je kunt 
rekenen op de nodige ondersteuning vanuit de scholengroep.  
 

 

 

Vacature directeur 
GO! atheneum Avelgem 

  



 

 
  

Wat verwachten wij? 
 

Je bent in het bezit van het vormingsattest van directeur in het GO! of bent bereid dit op korte termijn te 
behalen. Je beschikt over een masterdiploma aangevuld met een getuigschrift of diploma van leraar. 

Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 

• Relatiebekwaamheid: je kan contacten leggen en onderhouden;  
je kan je inleven in het denken en voelen van anderen. 

• Bezieling: je kan vanuit de eigen visie anderen enthousiasmeren en aanmoedigen zodat zij zich 
spontaan inzetten. 

• Teamleiderschap: je kan richting en sturing te geven aan een groep. 

• Toekomstgericht denken: je kan een visie en strategie ontwikkelen en deze omzetten in acties. 

• Probleemoplossend denken: je kan problemen onderkennen en op een creatieve wijze oplossingen 
definiëren. 

• Discretie: je kan discreet omgaan met verkregen informatie uit de persoonlijke levenssfeer van o.a. 
personeelsleden en leerlingen;  
je kan discreet omgaan met verworven informatie en een gepaste inschatting maken over het 
gebruik van deze informatie. 

• Organisatietalent: je kan planmatig en doeltreffend werken. 

• Overtuigingskracht: je kan op een positieve wijze anderen beïnvloeden en een eensgezinde visie 
ontwikkelen. 

• Flexibiliteit: je houdt rekening met wijzigende omstandigheden en stemt jouw eigen gedrag en de 
aanpak daarop af. 

• Samenwerking: je kan met anderen samenwerken en samen naar oplossingen zoeken. 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu! 

Uw kandidatuur en uw dossier in te dienen tot uiterlijk maandag 27 september 2021. 
 

• EN 
Aangetekend of tegen ontvangstbewijs (vóór 12 uur)  
t.a.v. de mevrouw Ciska Philips, algemeen directeur 
Ronseweg 1 - 9700 Oudenaarde (Leupegem). 
 

• EN 
Digitaal t.a.v. mevrouw Ciska Philips, algemeen directeur, via mail naar info@sgr21.be. 

  
Om het dossier samen te stellen kan u de criteria opvragen bij het secretariaat van de scholengroep op het 
mailadres info@sgr21.be.  
 
Het interview zal plaatsvinden op maandag 11 oktober 2021 in de voormiddag. 

Contactgegevens 
Wens je meer te weten over de inhoud van de functie of heb je vragen over de selectieprocedure?  
Contacteer ons op het mailadres 
info@sgr21.be.  
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