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vzw Crescendo Samen Groeien werft aan  

een beleidsondersteuner m/v/x 
voor de Vrije Basisschool ’t Klavertje Vier in Sint-Martens-Bodegem 
 
De Vrije Basisschool ’t Klavertje Vier behoort tot de vzw Crescendo Samen Groeien, een 
schoolbestuur dat drie kleuterscholen, drie basisscholen, een lyceum en een internaat 
beheert. 
In onze basisschool verwelkomen we gastvrij iedereen. Als katholieke dialoogschool zien we 
ouders als partner voor de opvoeding en vorming. 
De schoolvisie kan je hier vinden: http://www.klavertje-vier.be/visie/ . 
We werken rond 5 pijlers 

- Voel je goed in je vel (Betrokkenheid & Welbevinden) 
- Elk kind heeft talent, wij helpen het ontwikkelen (Kwaliteit) 
- Durf jezelf zijn in alles wat je doet! Ga ervoor! (Creativiteit) 
- Is samen groeien (Samen schoolmaken) 
- Het steeltje van ons klavertje (Christelijke identiteit) 

 
Wij zoeken een gedreven beleidsmedewerker die, in overleg en samenwerking met de 
directeur en het voltallige schoolteam de school verder helpt uit te bouwen tot een plek 
waar kinderen mogen groeien om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen, met een 
bijzondere aandacht voor de culturele vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.  
 
Jouw functie:  

 Je werkt nauw samen met de directeur van de school en helpt mee om het 
opvoedingsproject en de beleidsvisie van onze basisschool te bepalen en te 
realiseren. 

 Je ondersteunt de directeur bij het stapsgewijs implementeren van de 
onderwijsvernieuwingen in samenspraak met het schoolteam. 

 Je volgt nieuwe personeelsleden op (aanvangsbegeleiding) en coacht leerkrachten. 

 Je volgt klassenraden en werkgroepen mee op. 

 Je ondersteunt de directeur en de zorgcoördinator in de coördinatie van de 
leerlingenbegeleiding. 

 Je verzorgt interne en externe communicatie. 

 Je maakt deel uit van het beleidsteam van de school. 
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Jouw profiel:  

 Je behaalde minstens een diploma bachelor.  

 Je beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid, nl. diploma bachelor in 
het kleuter- of lager onderwijs of gelijkgestelde. 

 Ervaring in het onderwijs, leiding geven en/of het werken met kinderen en jongeren 
zijn een pluspunt. 

 Je bent open en positief ingesteld, communicatief en sociaal vaardig. 

 Je bent bereid om participatief, loyaal en complementair samen te werken, kan 
leiding nemen indien nodig. 

 Je beschikt over de nodige organisatorische en administratieve vaardigheden. 

 Je kan discreet omgaan met gegevens over kinderen, ouder, collega’s. 

 Je kan kritisch reflecteren en nieuwe inzichten naar de praktijk vertalen. 

 Je hebt zin voor vernieuwing en je bent bereid tot nascholing in de domeinen 
verbonden aan dit ambt. 

 
Wij bieden: 

 Een tijdelijke voltijdse aanstelling met uitzicht op vaste benoeming. 

 De verloning van onderwijzer volgens weddeschaal 148 van het Departement 
Onderwijs. 

 Een lokale basisschool in een groen kader aan de rand van de hoofdstad. 

 Samenwerking met een team van enthousiaste en bekwame collega’s. 

 Samenwerking met de huidige directeur en zorgcoördinatoren met een cultuur van 
traditie en vernieuwing, dialoog en overleg. 

 De ondersteuning van een schoolbestuur dat de scholengroep wil uitbouwen tot een 
sterke partner in het Dilbeekse onderwijslandschap.   

 
Nader kennismaken? 

 Bezoek onze website: http://www.klavertje-vier.be/ 

 Neem een kijkje op onze Facebookpagina 
https://www.facebook.com/Klavertje-vier-1072009579573802/ 

 
Solliciteren? 
Stuur je CV met gemotiveerde kandidaatstelling uiterlijk op vrijdag 13 augustus 2021 per 
brief of via e-mail naar de voorzitter van het bestuur en de directeur:  
Mevrouw Francine Hardeman 
Europalaan 15 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw 
E-mail: voorzitter@crescendo-scholen.be  
en 
Mevrouw Christel Geerts 
Vrije Basisschool ‘t Klavertje Vier 
Sint-Martinusstraat, 10, 1700 Sint-Martens-Bodegem 
E-mail : directie@klavertje-vier.be  
 
Kandidaten die in aanmerking komen voor een sollicitatiegesprek ontvangen daarvoor een 
uitnodiging op maandag 16 augustus. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 18 augustus. 
 
Francine HARDEMAN, Voorzitter vzw Crescendo Samen Groeien 
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