
ZIN OM MEE TE BOUWEN? 
Bezorg ons jouw motivatiebrief en cv via de vacature op http://reageer.motmansenpartners.be 
ten laatste op maandag 3 september 2018. Mail ook tijdig een kopie van je diploma(’s) naar 
martine.groenen@motmansenpartners.be. Laattijdige kandidaturen worden niet in overweging 
genomen. Voor meer informatie kan je het schoolbestuur contacteren ( josfaes@telenet.be).
www.motmansenpartners.be

Middenschool Heilig Hartinstituut in Bree (www.hhartbree.be) is een ambitieuze, christelijk geïnspireerde school in de scholen-
gemeenschap Bree-Bocholt-Peer met een onderwijsaanbod voor de eerste graad. De school telt 470 leerlingen en een team 
van 56 personeelsleden. In een moderne en vooruitstrevende omgeving bieden zij uitdagend en degelijk onderwijs met een hart 
voor ieders talent. Om deze doelstellingen verder te realiseren, is het schoolbestuur Katholiek Secundair Onderwijs KSOB vzw, 
in samenwerking met Motmans & Partners, op zoek naar een: 

ALGEMEEN DIRECTEUR
Inspirerend leider met pedagogische vaardigheden
FUNCTIE: • Ontwikkelen en uitdragen van een toekomstgerichte visie 
• Het beleidsplan uitvoeren, strategische doelstellingen en actieplannen 
ontwerpen, implementeren en opvolgen • Het pedagogisch project van 
de school behartigen en blijven inspireren • Instaan voor een goede plan-
ning en organisatie van de school • Leiding geven aan het team op een 
open, motiverende en waarderende manier • Een lerende organisatie 
stimuleren met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie • Zorgen 
voor actieve en transparante communicatie, zowel intern als extern 
• Actief bijdragen tot de uitbouw van een eerste graad voor Bree in 
het kader van de scholengroep Bree-Bocholt-Peer

PROFIEL: • Ten minste een diploma van bachelor of gelijkwaardig en een 
bewijs van pedagogische bekwaamheid • Professionele ervaring in een 
onderwijscontext • Open visie op onderwijs en maatschappelijke ontwik-
kelingen • Authentiek, betrokken, persoonlijk geëngageerd en christelijk 
geïnspireerd • Luisterbereid, communicatief en samenwerkingsgericht 
• Flexibel ingesteld en stressbestendig • Zelfrefl ectief en bereid om zich-
zelf voortdurend te verbeteren

AANBOD: • Uitdagende managementfunctie 
in een eigentijdse onderwijsomgeving • Team 
van gemotiveerde medewerkers • Autonomie 
en vertrouwen om de school in haar potentieel 
verder uit te bouwen • Salaris op basis van de 
schaal 348 binnen het onderwijs

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
: V

G
. 1

56
0

/B
O

Middenschool He i
lig

 H
ar

t


