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FUNCTIEBESCHRIJVING 

School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere  

Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere  

Instellingsnummer: 024349 

Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke  

Nummer scholengemeenschap: 119487 

Evaluator: de heer Serge Ronsse – algemeen directeur  

Ambt: Directeur: 

Bijkomende gegevens: functie(s), volume opdracht, ATO, … 
 

1. Hoofdopdracht en opdracht 

1.1 Doel 

 
De directeur … 
geeft mee gestalte aan en/of voert het pedagogisch project van de school uit. 
 
Doel:  de kinderen maximale ontplooiingskansen bieden, de eigenheid (het "profiel") van de 
school accentueren, de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs bevorderen, de 
betrokkenheid van de participanten verhogen. 
 

- samen met de verschillende participanten een bijdrage leveren tot het formuleren 
  van het pedagogisch project; 
- in opdracht van het schoolbestuur meewerken aan het uitschrijven van 
  het schoolwerkplan, schoolreglement;  
- alle betrokkenen informeren over en/of stimuleren tot het 
  meewerken aan het pedagogisch project;  
- samen met alle betrokkenen de actie plannen inzake zorgbeleid op school; 
- erop toezien dat alle activiteiten en initiatieven in de school kaderen binnen het 
  pedagogisch project (zie ook resultaatgebied "kwaliteitsbewaking"); 
- het eigen beleidsvoerend vermogen verhogen door samen te werken binnen de 
  scholengemeenschap; 
- uniformiteit nastreven binnen alle vestigingen; 

 
 

1.2 Kwaliteitsbewaking 

 
De directeur … 
volgt de kwaliteit van het geboden onderwijs en van de opvoeding van de kinderen op 
(zowel naar inhoud als naar vorm).  
 
Doel: ervoor 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.  
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- toezicht houden op het respecteren van de leerplannen, handelingsplannen, het 
  lesrooster en de gemaakte afspraken binnen het pedagogisch project (bijv. in geval 
  van spijbelen, pesten, conflicthantering,...); 
- waken over een goede toepassing van de totale zorg; 
- de nascholing van de medewerkers en de invoering van onderwijsvernieuwing 
  stimuleren en opvolgen; 
- waken over de inhoudelijke kwaliteit van het geboden onderwijs en de opvoeding 
  (toezien op de integratie van de cognitieve, affectieve, motorische aspecten);   
- een zekere eenheid qua normering en sanctionering verzekeren; 
- de klassenraden en het multidisciplinair overleg indien mogelijk bijwonen;  
- schriften, toetsen, rapporten nakijken; 
- de leerlingendossiers en het leerlingvolgsysteem opvolgen; 
- samen met alle betrokkenen de concrete schoolwerking evalueren ten aanzien van 
  het pedagogisch project; 
- de leerkrachten richting geven bij het opstellen van de jaarplannen (in functie van de 
  vastgestelde prioriteiten en de gewenste schoolcultuur); 
- toezien op het "klasmanagement" (aanwezigheidsregister, jaarplannen, 
  agendabeheer); 
- leerkrachten opvolgen en begeleiden; 
 

 

1.3 Planning, organisatie en schoolactiviteiten 

 
De directeur … 
plant, organiseert, coördineert en stuurt de schoolactiviteiten bij in overleg met de 
betrokkenen.  
 
Doel: een adequate invulling van de pedagogisch-didactische taak mogelijk maken, een 
vlotte werking van de school waarborgen, de toekomst van de school veilig stellen.  
 

- de aanwending van het lestijdenpakket vastleggen, lesrooster opstellen, 
 leerlingengroepen samenstellen en leerkrachten oordeelkundig toewijzen aan een 
   klas; 
- diverse activiteiten of opdrachten binnen de school plannen, organiseren  
  en delegeren; 
- vergaderingen plannen, organiseren en delegeren; 
- extramurosactiviteiten plannen, organiseren en delegeren; 
- de uitbreiding, het onderhoud en/of herstelling van de schoolgebouwen overleggen  
  met en doorgeven aan de desbetreffende gemeentelijke dienst; 
- de school binnen de lokale gemeenschap bekendheid geven/promoten;  
- op regelmatige basis overleg tussen directie en schepen van onderwijs; 
- op regelmatige basis een bezoek brengen aan alle vestigingsplaatsen van de school; 

 
 

1.4 Leiding geven aan het personeel 

 
De directeur … 
leidt en begeleidt het personeel.  
 
Doel: met een bekwaam en gemotiveerd team de doelstellingen van de school realiseren.  
 

- nieuwe personeelsleden (pre)selecteren en/of aanwerven in samenwerking met de 
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  schepen van onderwijs; 
- de verwachtingen ten aanzien van de personeelsleden verduidelijken; 
- de personeelsleden begeleiden en opvolgen/coachen;  
- de personeelsleden evalueren; 
- het werk van de personeelsleden waarderen; 
- een nascholingsplan voor de medewerkers uitwerken en hen tot nascholing 
  stimuleren;  
- de samenwerking tussen de personeelsleden bevorderen om tot een hecht 
  opvoedingsteam te komen; 
- mentors aanduiden voor nieuwe leerkrachten en zelf aandacht besteden aan de 
  pedagogisch-didactische begeleiding van beginnende leerkrachten; 
- goede interpersoonlijke contacten hebben; 
 

 

1.5 Omgang met de kinderen 

 
De directeur … 
maakt tijd om met de kinderen contact te hebben.  
 
Doel: actief deelnemen aan het schoolgebeuren, de kinderen beter leren kennen en 
begrijpen, kinderen oordeelkundig en adequaat begeleiden. 
  

- kinderen bij zich roepen voor een extra beloning of straf; 
- kinderen aanspreken op de speelplaats; 
- kinderen opvangen in overleg met de leerkracht bij specifieke problemen; 
- extramurosactiviteiten bijwonen als rolmodel voor de kinderen; 

 
 
 
 
 
 
 

1.6 Financieel en administratief beheer 

De directeur … 
maakt in samenspraak met de administratieve medewerkers de begroting op, bespreekt met 
de gemeentelijke instanties, voert deze na goedkeuring uit en volgt ze op.  
 
Doel: de werkingsmiddelen optimaal besteden en beheren, het patrimonium van de school 
vrijwaren, voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen of verplichtingen/richtlijnen 
opgelegd door andere instanties. 
 

- de begroting opstellen in overleg met het schoolbestuur en interne diensten en na 
  goedkeuring uitvoeren; 
- de financiële verrichtingen waarvoor volmacht door het schoolbestuur werd 
   toegekend uitvoeren; 
- met leveranciers onderhandelen in verband met aankopen en dit in samenwerking  
  met de financieel beheerder; 
- in overleg met de personeelsleden de toegekende middelen optimaal toewijzen voor  
  het didactisch materiaal en de inrichting van de lokalen; 
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1.7 Administratie en documentbeheer 

 
De directeur … 
draagt de verantwoordelijkheid voor een tijdige en correcte verwerking van de 
documentenstroom, de personeelsadministratie en de leerlingenadministratie.  
 
Doel: verzekeren dat aan alle (decretaal opgelegde en andere) administratieve 
verplichtingen/afspraken wordt voldaan, de nodige werkingstoelagen verkrijgen, een goede 
informatiedoorstroming naar alle participanten waarborgen.  
 

- toezien op de correcte verwerking van de personeelsadministratie; 
- toezien op een correcte verwerking van de leerlingenadministratie; 
- allerhande documenten in verband met de school tijdig en correct invullen; 
- alle in- en uitgaande correspondentie verwerken en indien nodig de betrokkenen 
  informeren;  
- toezien dat de archieven bijgehouden worden; 

  
 

1.8 Communicatie en samenwerking met de ouders, schoolbetrokken instanties en andere 
actoren. 

 
De directeur … 
verzekert een goede communicatie en samenwerking met de ouders.  
 
Doel: de thuissituatie van het kind leren kennen, hen informeren over het kind, de specifieke 
aanpak en het schoolgebeuren in het algemeen, hen begeleiden bij het aanvaardingsproces 
en samen een realistisch toekomstperspectief uittekenen, hun medewerking vragen voor de 
werking van de school.  
 

- informatie-avonden organiseren (op school en/of klasniveau): 
            - algemeen rond de werking van de school; 
            - rond specifieke thema's, (leerbedreigde kinderen,  autisme,   
              zorgverbreding,...); 
            - of naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen (overgang van zesde  
               leerjaar naar het secundair onderwijs, van kleuter naar eerste leerjaar,...);  
             - oudercontacten organiseren; 
- goed bereikbaar zijn voor de ouders; 
- de ouders eventueel uitnodigen op de klassenraad en  het multidisciplinair overleg; 
- een goede afstemming verzekeren tussen ouders/school/CLB; 
- de medewerking van de ouders aan de schoolwerking bespreken; 
- deelnemen aan de activiteiten van de ouderraden in de mate van het mogelijke;  
- een schoolkrant, informatieblad of website ondersteunen; 
 

 

2. De nascholing 

De directeur … 
staat in voor de nascholing. 
 
Doel: de invulling van de eigen opdracht verbeteren/optimaliseren.  

 
- (in overleg met het schoolbestuur) ingaan op het bestaand opleidingsaanbod; 
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- de vakliteratuur volgen; 
- de actualiteit, de maatschappelijke evoluties volgen; 
- neemt initiatieven met betrekking tot persoonlijke vorming en professionaliteit. 

 
 

 
 

In overleg opgemaakt op: 

Voor kennisname, 
 
 
 
Handtekening personeelslid                                             Handtekening eerste evaluator 

In voorkomend geval, elementen waarmee het personeelslid het niet eens is 
 
 
Beslissing van het schoolbestuur 
 
 
 
datum 

Voor kennisname 
 
 
Handtekening van het personeelslid                                                                    Handtekening eerste evaluator 

Wijzigingen van deze functiebeschrijving1 

Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen 

Basis:  O  Functioneringsgesprek van …..  of  
            O  Na evaluatie van …  en opstart volgende evaluatiecyclus 

 
 
 

Datum 
 
 
 
Handtekening van het personeelslid                                                                  Handtekening eerste evaluator 

In voorkomend geval, elementen waarmee het personeelslid het niet eens is 
 
 
Beslissing van het schoolbestuur 
 
 
 
datum 

Voor kennisname 
 
 

                                                 
1 Dit blok herhalen ingeval er een tweede en volgende wijziging komt. De historiek van de functiebeschrijving 
moet te volgen zijn (binnen hetzelfde ambt). 
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Handtekening van het personeelslid                                                                    Handtekening eerste evaluator 

In overleg opgemaakt op: 

 
 
 
Handtekening personeelslid                                             Handtekening eerste evaluator 

Voor opvolging proces 
 
 
 
Handtekening tweede evaluator 

In voorkomend geval, verzet van het personeelslid over volgende elementen: 

Elementen waarmee het personeelslid het niet eens is 
 
 
 

Beslissing van het schoolbestuur 
 
 
 
 
 
 
 
datum 

Voor kennisname 
 
 
 
Handtekening van het personeelslid                                                                    Handtekening eerste evaluator 

Wijzigingen van deze functiebeschrijving2 

Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen 

Basis:  O  Functioneringsgesprek van …..  of  
            O  Na evaluatie van …  en opstart volgende evaluatiecyclus 

 
 
 
 
 

Datum 
 
 
 
 
Handtekening van het personeelslid                                                                  Handtekening eerste evaluator 

Belangrijke wijziging opdracht 

                                                 
2 Dit blok herhalen ingeval er een tweede en volgende wijziging komt. De historiek van de functiebeschrijving 
moet te volgen zijn (binnen hetzelfde ambt). 
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Datum 
 
 
 
Handtekening personeelslid                                                                              Handtekening eerste evaluator 

Referenties3 
 
 
 

 

 

                                                 
3 Hier een verwijzing naar besluiten van het bestuur en eventueel het beheerscomité  i.v.m. functiebeschrijvingen. 


