Maarten Theijs

Beste allen, Mijn naam is Maarten Theijs en vanaf 1998 ben ik directeur bij de Stichting Prodas. In
2014 ben ik in de kern van Asten beland als directeur van de Lambertusschool. Tot 1 augustus 2015
was ik 9 jaren directeur van de Brede BasisSchool Antonius in Heusden, 8 jaren van de
Paulusschool in Someren en 3 jaar van BS. St. Jan in Duizel.
Per 1 augustus 2018 ben ik naast directeur van de Lambertusschool ook directeur van het Lover.
Bregje van Bommel, Ilse van Houts, Ilse Joosten en ik vormen sinds dit schooljaar het
managementteam van het Lover en de Lambertusschool. In 1980 begon ik mijn professionele
loopbaan als onderwijzer, in 1986 werd ik adjunct directeur en in 1996 directeur. Mijn hart ligt bij
het onderwijs. Dat is ook de reden dat ik me mijn hele carrière heb geïnteresseerd in wat er nodig
is om ontwikkelingen kansrijk te maken. In de loop der jaren heb ik me daarom steeds bijgeschoold
op beide onderdelen van mijn werk: inhoud en management. Behalve gecertificeerd
basisschooldirecteur, ben ik o.a. gediplomeerd remedial teacher.
Als directeur van de school wil ik graag goed zichtbaar en laagdrempelig zijn voor zowel kinderen
als ouders. Kwalitatief goed onderwijs, daar gaat het om!! Om dat te realiseren, moet welbevinden
van kinderen hoog in het vaandel staan en is het partnerschap met ouders/ verzorgers van
onschatbare waarde!! Graag nodig ik ieder uit om transparant te communiceren. Het
directiekantoor op de scholen heeft een lage drempel. Voel u dus uitgenodigd binnen te lopen of
een afspraak te maken. Dit schooljaar werk ik volgens planning op maandag, en woensdag op de
Lambertusschool, op donderdag op Het Lover. Dinsdag is meestal de ‘bovenschoolse’ dag waarop
de Prodaszaken en/of Cluster Asten aangelegenheden op de agenda staan. Situationeel kan dat
wel eens afwijken

