
 
 

Het College van Bestuur van Stichting Markant 

Onderwijs zoekt vanwege het vervroegd pensioen 

van twee directeuren, 

 

een betrokken,enthousiaste  

directeur m/v 
(wtf. 1) voor  

 

OBS De Toermalijn te Bavel 
 

OBS De Toermalijn is een moderne school in Bavel met 500 

leerlingen. Het team van de school werkt enthousiast aan een 

adaptieve school. Het einddoel is de kinderen in nauwe samenwerking 

met de ouders, zo te begeleiden dat hun talenten optimaal worden 

ontwikkeld en zij met plezier terugdenken aan hun basisschooltijd. 

 

Mondelinge informatie kunt u inwinnen bij Martin Bos, MT-lid van de 

school. Telefoon 06-26480361. 
 

en 

 

een bevlogen, opbrengstgerichte en 

ondernemende directeur m/v 
(wtf. 1) voor de 

 

Montessorischool Breda 
 

Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om 

het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat 

te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school."  Maria Montessori. 

 

De school wordt bezocht door 310 leerlingen en heeft naast een 

Montessori-afdeling per september 2010 ook een Leonardo-afdeling. 

De school heeft voor beide afdelingen een wijk-, stads- en  

regiofunctie en het team bestaat uit 26 enthousiaste medewerkers. 
 

Mondelinge informatie kunt u inwinnen bij Wim Davelaar. 

Telefoon 06-54913273. 

 

 
 
Markant Onderwijs 

is een professionele 

organisatie voor 

basisonderwijs met acht 

openbare scholen in  

Breda, Bavel, 

Teteringen, Prinsenbeek 

en Ulvenhout. 

 

Markant Onderwijs  

verzorgt voor ± 2100 

leerlingen onderwijs.  

Markant Onderwijs wil  

door haar inzet 

realiseren  

dat het Openbaar Primair 

Onderwijs Breda zich  

richt op alle leerlingen 

in haar voedingsgebied - 

elk met zijn of haar 

eigen sociaal–

economische en etnisch-

culturele achtergrond -, 

dat het onderwijs van 

hoge kwaliteit is en dat 

beleidsontwikkeling en 

uitvoering steeds 

gericht is op het 

verbeteren van het 

onderwijsproces. 

 

Markant Onderwijs 

wil initiatiefrijk en 

pro-actief opereren en 

vraagt dat ook van haar 

medewerkers. 

 

Markant Onderwijs  

biedt salariëring en 

secundaire arbeids-

voorwaarden conform  

het rechtspositiebesluit 

primair onderwijs. 

  

U kunt reageren tot 30 juni 2010.  

Voor nadere en uitgebreide informatie kunt u terecht op onze 

website. 

 

www.markantonderwijs.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


