
Het college van bestuur van Aves zoekt 
voor Oecumenische basisschool De Ark 
in Espel een directeur voor 0,8 ft e. 

Op basisschool De Ark wordt gewerkt vanuit MIC-onderwijs. MIC houdt in: een sterk klassenma-
nagement, coöperati ef leren, meervoudige intelligenti es en het werken in ateliers, waarin ook kunst 
en cultuur een belangrijke plaats hebben. Nieuwsgierig, creati ef en ondernemend zijn spelen een 
essenti ële rol.
De Ark is een oecumenische school. De kinderen en ouders op onze school hebben verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden. We stellen ons ten doel die elementen uit de verschillende 
overtuigingen te zoeken die ons binden.

De Ark zoekt een directeur die: 
• De MIC visie onderschrijft  en uitdraagt.
• Werkt vanuit vertrouwen waarbij delegeren een vanzelfsprekendheid is. 
• Communicati ef en sociaal vaardig is. 
• Een realisti sch, doelgericht werkklimaat creëert waarin alle teamleden met plezier werken.
• Prakti sch te werk gaat en denkt in mogelijkheden. 
• Daadkrachti g, toegankelijk en positi ef is. 
• De leerlingenzorg op De Ark waarborgt.
• Zichtbaar betrokken is en oog heeft  voor de kinderen, leerkrachten, ouders en acti viteiten op 

school en in het dorp Espel.
• Leerkrachten op een positi eve manier coacht en inzet op talenten. 
• Humor inzet en creati ef kan denken. 
• Het huidige toekomstperspecti ef van de school verder kan ontwikkelen.

De kinderen vragen een directeur die:
• Kinderen verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft . 
• Het belang van het kind alti jd voorop stelt.
• Zichtbaar en benaderbaar is.
• Kinderen alti jd een welkom gevoel geeft .

Wat zeggen de kinderen over De Ark?
• Er zijn goede leerkrachten op de Ark.
• Er is veel ruimte voor creati viteit.
• We zijn blij met de bibliotheek.
• We hebben een mooi natuurpad en schoolplein.
• MIC daagt je uit om dingen te proberen waarvan je niet weet dat je ze kunt.

Wat biedt De Ark jou? 
• Een hecht, gemoti veerd, zelfstandig, gezellig en hardwerkend team.
• 130 talentvolle leerlingen.
• Betrokken ouders in een acti ef dorp. Basisschool De Ark is de enige basisschool in Espel.
• Een functi e die veel mogelijkheden biedt om op vernieuwende wijze bezig te zijn met onderwijs.

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

Wij nodigen je uit om jezelf creati ef te presenteren in je sollicitati e. Reacti es kun je tot 10 augustus 
2020 via de mail sturen naar mevr. L. Quak, l.quak@aves.nl. Een assessment maakt 
onderdeel uit van de wervingsprocedure. De sollicitati egesprekken vinden 
plaats in de week van 17 augustus.
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Heb jij het talent 
om onze school te leiden? 


