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Sint-Pieters-Woluwe 
 

 
 

Charles Thielemanslaan 93 
1150 Brussel 
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BIC : BPOTBEB1 
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Dienst Onderwijs 

 

Vrijdag 4 juni 2021 

 

 

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe werft aan : 

 

Een directeur (m/v/x) voor de  

Gemeentelijke basisschool van Mooi-Bos 

Doorndal 3 

1150  BRUSSEL 

 

Algemene opdracht directeur GBS Mooi-Bos : 

 

In opdracht van de inrichtende macht, binnen het kader van het pedagogisch project van de school 

(groene school) en het schoolwerkplan : het plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de 

schoolactiviteiten om de beoogde resultaten van de school na te streven en/of te realiseren. 

 

Selectieproef op vrijdag 2 juli 2021, om 9 u. in de Brabantzaal van het Gemeentehuis (1ste verd.) 

van Sint-Pieters-Woluwe - Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel  

(schriftelijke proef in de voormiddag - mondelinge proef in de namiddag). 

 

Solliciteren kan door een motivatiebrief te sturen, samen met een uitgebreid CV, kopie van het 

bekwaamheidsbewijs en de bewijsstukken van de bedoelde ervaring, en dit via een aangetekend 

schrijven, of per e-mail. 

 

Kandidaturen in te dienen, uiterlijk op donderdag 24 juni 2021 COB, bij : 

de Heer Helmut DE VOS, Schepen van Nederlandstalig onderwijs, Charles Thielemanslaan 93, 

1150 Brussel.  Tel. 02/773.05.04 - e-mail : hdevos@woluwe1150.be  

 

Vereisten : 

 Beschikken over een pedagogisch diploma onderwijzend personeel  

 Leiderschap : warme en zorgzame, maar ook assertieve persoonlijkheid - verbindende 

communicatie (team, ouders, kinderen, partners, bestuur…) 

 Zin voor planning en coördinatie 

 Zin voor ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie 

 Stressbestendig  

 Zeer dynamisch - proactief - neemt autonoom verantwoordelijkheden 

 Tweetalig NL/FR 

 Grondige kennis van de algemene kantoorsoftware 

 Kennis van de grootstedelijke context van Brussel, het Brussels gemeentelijk 

Nederlandstalig onderwijs en het omgaan met doelgroepenleerlingen - open blik op 

diversiteit, taalbeleid en meertaligheid. 

 

 

Het precieze functieprofiel voor de directeur (m/v/x) met de vereiste competenties, kan worden 

opgevraagd bij de hierboven vermelde contactpersoon. 
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