
Het college van bestuur van Aves zoekt voor SWS De Sprang 
in Tollebeek een directeur voor 0,6 ft e. 

SWS De Sprang is een bruisende school waar leerlingen ontdekkend, onderzoekend en 
samenwerkend leren. In een liefdevolle omgeving met een positi ef pedagogisch klimaat 
werken de leerkrachten aan een dynamisch klassenmanagement. Goed en modern onderwijs 
kan niet zonder parti cipati e van ouders in de school. Wij hechten veel waarde aan goed contact. 
Wil jij werken op onze bruisende, liefdevolle en betrokken school? Dan ben jij degene die 
we zoeken!

Wat zoeken wij in een directeur:
• Iemand die oog heeft  voor het welzijn van de kinderen, leerkrachten en ouders. 
• Iemand die zichtbaar betrokken is bij acti viteiten binnen de school en in het dorp. 
• Iemand die de visie van onze school onderschrijft , die een coachende rol op zich kan nemen, 

individuele kwaliteiten ziet en teamleden inspireert en moti veert. 
• Iemand die daadkrachti g en besluitvaardig is en daarbij realisti sche doelen kan stellen. 
• Iemand met humor die bruist van de energie.  
• Iemand die een bijdrage levert aan het directeurenberaad van Aves en aan sti chti ngsbrede 

beleidsontwikkeling door deelname aan projectgroepen. 

Wat willen de kinderen graag:
• Een directeur die lief, aardig en grappig is maar ook serieus kan zijn.
• Een directeur die ook in de klassen komt kijken. 
• Een directeur die oog heeft  voor de kinderen en ze bij naam kent. 
• Een directeur die de juff en en meesters helpt. 
• Een directeur die goede gesprekken voert met de kinderen én ouders. 

Wat krijg je er voor terug:
• 100 leerlingen die stralen en bruisen van de energie om samen te spelen en te leren. 
• Een team van professionele, enthousiaste leerkrachten die met passie hun vak uitoefenen. 
• Een vooruitstrevende school waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot betrokken, 

zelfdenkende kinderen die kunnen leven, leren en werken in de 21e eeuw. 
• Betrokken en acti eve ouders.
• De mogelijkheid om een nieuw 4-jarenplan te schrijven. 
• Een team van 34 directeuren waarmee je samenwerkt en een bijdrage levert aan de verdere 

ontwikkeling van Aves. 

Voor gerichte informati e over deze vacature kun je contact opnemen met 
Jos Timmermans, tel. 06-55392271.

Wij nodigen je uit om jezelf te presenteren in je sollicitati e op een manier die goed bij je past.  
Reacti es kun je tot 8 mei 2022 via de mail sturen naar Jos Timmermans, via l.quak@aves.nl. 
Een assessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure. De sollicitati egesprekken 
vinden plaats op woensdag 18 mei 2022 vanaf 17.00 uur.  

Dan ben jij onze nieuwe directeur! 
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Wil jij je inzett en voor 
bruisend onderwijs? 


