Vacature

In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers biedt
het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen
om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze
missie.
Voor de versterking van het team van GO!

lyceum Gent (043299) zoeken wij een gedreven

ADJUNCT‐DIRECTEUR
Het gaat om een waarnemende aanstelling
in een halftijdse betrekkingen.
Start:

01.01.2019

Profielschets van de instelling
Het Go Lyceum Gent heeft een traditie in vernieuwing.
Gestart in 1907 als de eerste school in Gent waar meisjes een volwaardige opleiding kregen die toegang
verleende tot de universiteit, is de strijd op de barricaden en het emancipatorische gedachtengoed altijd
gebleven.
Van privéschool evolueerde het Lyceum tot stadsschool om vanaf 1947 Rijksonderwijs te worden. In 1989
werd het dan omgedoopt tot Gemeenschapsonderwijs.
Begin van de jaren ’70 van vorige eeuw was het Lyceum één van de eerste scholen waar jongens werden
toegelaten op een typische meisjesschool. Revolutionair.
Ook in de jaren nadien speelde het Lyceum steeds in op de veranderende maatschappij.
De traditie van kwaliteitsvolonderwijs werd en wordt nog altijd hoog in het vaandel gevoerd. Daarnaast
zijn diversiteit en gelijke onderwijskansen voor iedereen steunpilaren in onze visie.
Vandaag is het Lyceum een pedagogische entiteit met de aanpalende middenschool . Beide scholen
hebben wel nog een apart instellingsnummer.
Drie directieleden leiden de pedagogische entiteit samen met de beleid cel die tweewekelijks vergadert.

Ann Blomme is directeur van de bovenbouw. Met meer dan zeshonderd leerlingen is er ook een HT adjunct
– directeur : Ellen Demuynck. Marino Van Moortel is directeur van de middenschool ( 1e graad) .
Het Go! Lyceum Gent zoals de pedagogische entiteit nu officieel heet , telt meer dan 1100 leerlingen die
verspreid zijn over drie campussen.
Campus Kortrijksesteenweg 10‐ 34 heeft drie gebouwen die traditie en nieuwbouw met elkaar verenigen.
De statige ingangspoorten van gebouw 12 en gebouw 32 leiden naar goed ingerichte en prettige lokalen.
Het pas verworven gebouw tussen de twee vroegere scholen biedt met zijn moderne inrichting de ideale
omgeving om echt vernieuwend onderwijs uit te proberen.
Co‐ housing, co‐teaching, nestklassen en innoverend onderwijs zijn in dit zes verdiepingen tellend gebouw
de ordewoorden. Het gebouw leent zich perfect om de vernieuwende onderwijs ideeën van de 21e eeuw
te koppelen aan de vernieuwende ideeën van onder andere Rosan Bosch.
Hier zitten ongeveer 900 leerlingen in diverse studierichtingen van aso, tso en bso. We zijn dan ook een
domeinschool die de studiegebieden taal en cultuur( Latijn) , STEM ( wetenschappen) economie en
organisatie , mens en welzijn aanbiedt.
Op campus Portus zitten zowel de leerlingen van het studiegebied maatschappelijke veiligheid als de
innovatieve Daltonwerking van de middenschool. Recent werd beslist om de Daltonwerking ( zie link)
verder uit te bouwen naar de 2e en 3e graad.
Op Campus Popelin Lyceum Merelbeke zitten nog eens een veertigtal leerlingen in drie aso‐ richtingen.
Wij zijn daar als GO! Lyceum Gent de draagmoederschool voor de verdere uitbouw van een volwaardig
aso‐ aanbod van het GO! In Merelbeke.
GO! Lyceum Gent wil de komende jaren verder zijn visie uitbouwen van een school die de gelijkwaardigheid
van alle leerlingen beklemtoont.
Daarom wil ze zo snel mogelijk een beeld krijgen van de talenten van de leerlingen om daar in een
geïndividualiseerd parcours op in te spelen.
Een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding gekoppeld aan leerkrachten die voortdurend blijven
professionaliseren zijn steunberen van onze visie. Naast kennis en vaardigheden willen wij ook hoog
blijven inzetten op onze GO! waarden en de naleving ervan door alle stakeholders.

Wat verwachten wij?
 Profiel
In bijlage kan u het profiel voor adjunct‐directeur GO! lyceum Gent vinden.

 Studievereisten
Studievereisten kan je raadplegen via onderstaande link.
http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=ambt&niv=SO&g=&id=304
In het bezit zijn van de akte van bekwaamheid adjunct‐directeur.

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
Solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag 20 november 2018
Stuur uw kandidatuur, cv en motivatie in max 500 woorden (waarom kiest u voor het ambt van adjunct‐
directeur) in PDF via mail naar beide onderstaande mailadressen:
ad@scholengroep.gent (algemeen directeur)
cindy.bruyneel@scholengroep.gent (personeelsdienst)
De ontvangst zal u per mail bevestigd worden.
In bijlage kan u het werkingsreglement vinden.

Contactgegevens
Wens je meer te weten over de inhoud van de functie ? Dan kan je terecht bij :
GO! lyceum Gent (043299)
Mevr. Ann Blomme (directeur)
Kortrijksesteenweg 12
9000 Gent
Tel: 09/220.10.70

Heb je vragen over de selectieprocedure ? Neem dan contact op via :
GO! Scholengroep Gent
Dhr. Stephan Brynaert (algemeen directeur)
Schoonmeersstraat 26
9000 Gent
Tel: 09/272.77.77

