
 
 

Vacature directeur basisschool (bij voorkeur halftijds) 
 
 

 
Basisschool Rinkrank in Kalmthout zoekt een directeur m/v/x om met een enthousiast en warm team 
aan de slag te gaan.  
 
Rinkrank is een onafhankelijke, erkende en gesubsidieerde basisschool die zich op een vrije manier 
laat inspireren door de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. De drie ontwikkelingspolen – 
voelen, denken en willen – zijn gelijkwaardig en we zoeken steeds naar hun samenhang en streven 
naar evenwicht.  
 
 
Taken en vaardigheden 
 
Met respect voor de eigenheid van Rinkrank waak je over het pedagogisch project. Als directeur ben 
je verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch beleid. Je helpt het uitdiepen, je volgt de 
uitvoering op en stuurt bij waar nodig. In samenspraak met alle betrokkenen, zorg je ervoor dat er een 
warm en kwalitatief zorgbeleid wordt gevoerd. We verwachten dat je hier al je empathie en daadkracht 
aan de dag legt. 
 
Vanuit een goed organisatievermogen hou je het overzicht en stel je prioriteiten. Je kan je 
verwachtingen helder maken. Je bevlogenheid enthousiasmeert het team, welke je met de nodige 
zorg omringt. Je kan oprecht waarderen, maar ook duidelijke eisen en doelstellingen stellen. Dit 
steeds vanuit een gedeeld leiderschap, in goede samenwerking met het bestuur en de ouders. 

Verder ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het financieel beleid, het beheersplan van 
de infrastructuur en de in- en externe communicatie. Hierin word je bijgestaan door het secretariaat, 
gemotiveerde ouders en de verschillende werkgroepen binnen de school, altijd in nauw overleg met 
de Raad Van Bestuur. We kiezen ervoor om “samen school te maken”.  
 
Momenteel wordt de directiefunctie opgenomen door twee (halftijdse) directies. We zouden het fijn 
vinden om deze tandem-structuur volgend jaar te behouden. Maar in overleg is een andere verdeling 
dan een 50/50-verdeling ook mogelijk en staan we eventueel ook open voor het engagement van één 
voltijds directeur. 
 
 
Voorwaarden 
 

● Je hebt een ruime didactische ervaring in het onderwijs 
● Je onderschrijft het pedagogisch project van Rinkrank 
● Je behaalde een bachelor diploma BaO of masterdiploma met pedagogische bekwaamheid 

 
 
Procedure 
 
Solliciteer door je CV en motivatiebrief voor 21 juni 2020 te mailen naar rvb@rinkrank.be, t.a.v. 
mevrouw Martine Van Dyck.  

 

Na het beoordelen van de schriftelijke documenten, worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor 
een gesprek eind juni. Sollicitaties worden uiteraard in alle discretie behandeld. 
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