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1. Doelvande de

Mee gestalte geven aan en/of uitvoeren van het pedagogisch project van de school, Dit met het doel
de kinderen maximale ontplooiingskansen te bieden, de eigenheid (het "profiel") van de schoolte
accentueren, de contÍnuïteit en de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, de betrokkenheid van de
participanten te verhogen.

- Efficiënt en doelgericht leiding nemen in de onderwijsinstelling. lnstaan voor de optimale werking
eruan met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project, de
leerplannen, het schoolwerkplan,

- Voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsbeleid voor wat betreft het
basisonderwijs.

- Uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen opgelegd aan de onderwijsinstelling.
- De kwaliteit bewaken binnen de onderwijsinstelling.

- Het beleidsvoerend vermogen van de onderwijsinstelling verhogen

2 racht en

2.1

Opvolgen van de kwaliteit van het geboden onderuijs en van de opvoeding van de kinderen (zowel naar inhoud

als naar vorm). Dit met het doel ervoor te zorgen dat de didactisch pedagogische aanpak van de leerkrachten en

alle andere betrokkenen kadert binnen het pedagogisch project van de school en toelaat de opgelegde en de

eigen doelstellingen te realiseren.

2.2 en

ln overleg met de betrokkenen, plannen, organiseren, coórdineren en bijsturen van de

schoolactiviteiten. Dit met het doel een adequate invulling van de pedagogisch-didactische taak

mogelijk te maken, een vlotte werking van de school te waarborgen, de toekomst van de school veilig

te stellen.

- coórdineren van de dagelijkse werking van de onderwijsinstelling: plannen, taakafspraken en
taakverdeling, opvolging en bijsturing

- organiseren en coórdineren van initiatieven en projecten: plannen, uitvoeren, opvolgen en

evalueren en dit binnen de toepassing van interne of externe reglementering of wetgeving en
met inachtneming van de beschikbare budgetten

- de doelstellingen van de onderwijsinstelling bewaken, evalueren en actualiseren conform het
pedagogisch project

- creatieve en efficiënte opiossingsstrategieën aanbrengen voor structurele problemen
- planmatig maar flexibeltewerk gaan en híerbij zelf de juiste prioriteiten stellen
- efficiënte werkmodellen en werkprocedures uitwerken
- toezien op het welzijn, de veiligheid en gezondheid op het werk
- organiseren van interne schoolanalyse/zelfevaluatie om prioriteiten te kunnen bepalen

en van interne en externe o ten



ontwikkelen van lokale samenwerkingsverbanden en coórdinere n v an lokale activiteite n

waaruan de onderwiisinstelling initiatiefnemer is

concreter
- duidetijke ríchtlqnen geven aan het personeelvoor heÍ opsÍe//en van iaarplannen
- toezien op de uitvoering van de iaarplannen
- efficiënte en doeltreffende lessenraosÍers opstellen

- het lesurenpakket efficiënt en doeltreffend verdelen conform de regelgeving

- instaan voor efficiënte en doeltreffende klassenverdelingen en leerlingenverdelingen

- de inschrijvingen efficiënt en doeltreffend plannen

- de schoolkalender opmaken

- organiseren en evalueren van diverse schoolproiecten

- een nascholingsplan opstellen, de vormingsnoden vezamelen en nascholing organiseren

- evaluatiefiches en rapporten controleren

- evacuatie-oefeningen organiseren

- toezicht en ijen organiseren

- veruoer voor klasgebonden extra-murosactiviteiten organiseren

- in samenspraak met de gemeentelijke diensten uitbreiding, onderhoud en/of herstelling van de

i nf rastructuur plannen

- een adequaat veiligheidsbeleid voeren

2.3 Leidinq geven aan het personeel

Leiden en begeleiden van het personeel. Dit met het doel om met een bekwaam en gemotiveerd team

de doelstellingen van de school te realiseren.

- uitvoeren van hetpersonee/sbeleid van de onderwijsinstelling onder de eindverantwoordeliikheid

van het schoo/besÍu ur en met inachtneming van de beschikbare budgetten, de bestaande

regelgeving en de lokale beleidsbes/issingen

- efficiënt en doelgericht leiden, motiveren en bijsturen van de personee/s/eden van de

onderwijsinstelling, zowel in teamverband als individueel en dit in alle vestigingsp/aaÍsen

- op een objectieve, eenvormige en menselijke wijze als eersÍe evaluator fungeren voor de

personee/s/e den van de onderwijsinstelling volgens de algemene afspraken vastgelegd door het

schoo/besfu ur en binnen de bepalingen hieromtrent opgenomen in de regelgeving

- hetpersonee/sÍeam stimuleren om vernieuwing door te voeren en hun competenties op peilte

houden

- een goede samenwerking binnen het personeelsteam bevorderen

- conflicten en klachten binnen het personeelsteam behandelen

- een gepasÍ onthaalbeleid voor nieuwe personee/sleden voeren

- indien mogetijk de onderwijsinstelling organiseren rekening houdend met deinÍeresses en

kwaliteiten van de personeelsleden

- efficiënt en gestructureerd overleg organiseren inzake werkplanning en organisatie binnen de

onderwijsinstelting (personeelsvergaderingen, coórdinatievergaderingen, vakvergaderingen,

kernteam, vesÍrgrngspla atsvergaderingen, secretariaatsvergaderingen,.")

concreter:

- nieuwe kandidaat-personeels/eden contacteren

- sollicitatiegesprekken voeren

- regelmatig feedback geven aan de personeelsleden

- functioneringsgesprekken voeren

- evaluatiegesprekken voeren

- jaarplannen, lesvoorbereidingen en klasagenda's beoordelen

- aanwezigheidslr7sÍen controleren



2.4 Omqanq met de kinderen

Tijd maken om met de kinderen contact te houden. Dit met het doelom actief deelte nemen aan

het schoolgebeuren, de kinderen beter te leren kennen en begrijpen, kinderen oordeelkundig en

adequaat te begeleiden.

- zorg dragen voor een aangenaam leef- en leerklimaat

- opmerkzaam zijn voor en reageren op ongewoon gedrag van leerlingen

- zorg dragen voor en onderhouden van goede omgangsvormen met de leerlingen

2.5 Financieel

Opmaken, uitvoeren en opvolgen van de begroting. Dit met het doel de werkingsmiddelen optimaal te

besteden en te beheren, het patrimonium van de schoolte vríjwaren, te voldoen aan een aantal

wettelijke verplichtingen of verplichtingen/richtlijnen opgelegd door andere instanties.

- een financieel behoefteplan opmaken

- begrotingsvoorstellen opmaken, bespreken en motiveren

- opvolgen, bewaken en respecteren van de beschikbare budgetten binnen het werkterrein

- zorg dragen voor een adequate financiële administratie

- helpen bij het plaatsen en opvolgen van bestellingen

- een adequaat aankoopbeleid voeren

- met leveranciers onderhandelen in verband met aankopen

- financiële verrichtingen uitvoeren waaruoor volmacht vanwege de ontvanger werd toegekend

2.6 Administratie en documentbeheer

Verantwoordelijkheid dragen voor een tijdige en correcte venruerking van de documentenstroom, de

personeelsadministratie en de leerlingenadministratie. Dit met het doel de nodige werkingstoelagen te

verkrijgen, te verzekeren dat aan alle (decretaal opgelegde en andere) administratieve

verplichtingen/afspraken wordt voldaan, een goede informatiedoorstroming naar alle participanten te

waarborgen

- toezien op een correcte uitvoering van de administratie die verband houdt met de

onderwijsinstelling

- de nodige maatregelen nemen met het oog op een efficiënt en ordelijk schoolarchief en klassement

binnen de onderwijsinstelling

2.8 Communicatie en samenrrerking met de oudeÍs, schoolbetrokken instanties en andere actoren.

2,8,1 Communicatie rnet de ouders

Verzekeren van een goede communicatie en samenwerking met de ouders, Dit met het doel de

thuissituatie van het kind te leren kennen, hen te informeren over het kind, de specifieke aanpak en het

schoolgebeuren in het algemeen, hun medewerking te vragen voorde werking van de school.

- indien nodig problemen met ouders bespreken en samen naar oplossingen zoeken

- ouders op regelmatige tijdstippen informeren

- discreet met persoonlijke en verlrouwelijke gegevens omgaan

- correcte en respectvolle omgangsvormen hanteren
- een consequente houding aannemen en hier naar handelen

2.8.2 Communicatie met schoolbetrokken instanties

Verzekeren van een goede communicatie en/oÍ samenwerking met diverse schoolbetrokken insianties

Dit met het doel goede relaties tussen de schoolen de buitenwereld op te bouwen, hen te informeren

en optimaal bij het schoolgebeuren te betrekken, inÍormatie of professioneel advies in te winnen.

- zowel intern als extern als aanspreekpunt van de onderwijsinstelling fungeren

- zorgen voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op de te bereiken doelstellingen en



dit met:

o het personeelsteam van de onderwiisinstelling

o de gemeentelijke beleidsverantwoordeliiken

o de gemeentelijke diensten

o leerlingen en ouders

o hetCLB
o descholengemeenschap

- instaan voor en toezien op een goede communicatie en samenwerking met leerlingen, ouders, de

scholengemeenschap en CLB (bvb. organiseren van oudereontacten, infoavonden op klasniveau en

op niveau van de onderwijsinstelling, deelnemen aan activiteiten georganiseerd door het

oudercomitê,deelnemen aan het directeurenoverleg van de scholengemeenschap,...)

- constructief deelnemen en erkennen van de schoolraad en er een goede communicatie en relatie

mee onderhouden

- informatie uitwisselen met en uitbouwen en onderhouden van goede contacten met'externe'
personen, organisaties en besturen (waaronder culturele verenigingen, ministerie van onderwiis en

vorming, inspectie, OySG, samenwerkingspartners, politie, brandweer, gezondheidscentra, CLB,

socio-culturele organisaties, ,,../ en hierbij de belangen van de onderwijsinstelling en het bestuur

loyaal beharligen

- deelnemen aan samenwerkingsverbanden confarm de beleidsbes/issrngen

- vertegenwoordigen van de onderwijsinstelling in intern en extern overleg en structuren (commissies,

adviesraden, werkgroepen, projectgroepen, scholengemeenschap,consoftium) en fungeren als

ge sp re ksleid e r e n i nfo rma nt

- in samenspraak met de bevoegde beleidsverantwoordelijken de doelstellingen, het beleid en de

diensten van de onderwijsinstelling uitdragen en daartoe een actief publiciteitsbeleid voeren,

contacten met de pers onderhouden en voorlichting, lezingen,.,. houden

- defecten, tekorten en structurele problemen inventariseren, signaleren en indien mogelijk zelf

oplossen

3. De nascholing

lnstaan voor de eigen nascholing. Dit met het doel de invulling van de eigen opdracht te

ve rbeteren/optimalisere n.

- op de hoogte blijven van relevante veranderingen in wetgeving

- op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het Vlaams onderwiisbeleid

- doornemen van relevante literatuur

- bijwonen van relevante studiedagen

- de didactische, pedagogische en organlsaÍorische competenties in het kader van deze

functiebeschrijving op peil hauden

- recente pedagogische ontwikkelingen opvolgen

- reflecteren over het eigen professionee I functioneren en waar nodig biisturen

ln overleq opqemaakt op

Handtekeninq personeelslid Handtekening eerste evalualor



ln voorkomend geval, elementen waarmee het personeelslid het niet eens is

Beslissing van het schoolbestuur

dalum

Voor kennisname

Handtekening van het personeelslid Handtekening eerste evaluator

Wiizigingen van deze functiebeschriivinqr

Persoons- en ontwikkelingsgeÍichte doelstellingen
Basis: O Funclioneringsgesprek van ..... of

O Na evaluatie van ... sn opstart volgende evaluatiecyclus

Datum

Handtekening van het personeelslid Handtekeninq eerste evaluator

ln voorkomend geval, elementen waarmee het personeelslid het niet eens is

Beslissing van het schoolbestuur

datum

Voor kennisname

Handtekening van hel personeelslid Handtekening eerste evalualor

Belanqriike wiiziqinq oodracht

Daium

Handtekeninq personeelslid Handtekeninq eerste evaluator

ln voorkomend geval, elementen waarmee het personeelslid het niet eens is

Beslissing van het schoolbestuur

t Dit blok herhalen ingeval er een tweede en volgende wijziging komt. De historiek van de functiebeschrijving
moet te volgen zijn (binnen hetzelfde ambt).




