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Wie zijn wij? 
De Bisschop Möller Stichting (BMS) onder-
steunt en beheert 31 katholieke basisscholen 
en 2 algemeen-bijzondere basisscholen in de 
provincie Friesland. Scholen met een eigen 
identiteit en onderwijsconcept. Met meer dan 
600 medewerkers verzorgt de BMS onderwijs 
voor zo’n 6200 leerlingen. 

De samenleving is voortdurend in beweging. 
Kinderen verdienen daarin een veilige plek. Een 
plek van waaruit ze zich kunnen voorbereiden 
op hun toekomstige rol in de samenleving. De 
scholen van de BMS willen die plek zijn. Een plek 
waar vanuit idealen met elkaar wordt omgegaan. 
De idealen van de BMS vertalen zich in het ge-
loof in het mysterie van het leven, de menselijke 
waardigheid, heel de mens en bonum commune. 
 
Als werkgever biedt de BMS ruime mogelijk-
heden voor binden (o.a. vaste benoemingen voor 
invalleerkrachten) en boeien (o.a. door middel 
van een eigen huisacademie). De BMS faciliteert 
de scholen met efficiënt beheer, huisvesting, ICT 
en facilitaire zaken. 

Centraal op de scholen van de BMS staan de 
onderdelen leren, vieren, dienen en gemeen-
schapszin. Tegelijkertijd heeft iedere school 

haar eigen karakter en is geworteld in de lokale 
leefgemeenschap. Kijk voor meer informatie op 
onze website www.bms-onderwijs.nl.

Thomas van Aquinoschool 
Midden in Sneek staat een school met een hart. 
De Thomas van Aquinoschool is een katholieke 
basisschool met 250 kinderen. Samen met onder 
meer Kinderwoud, de GGD en de gemeente 
vormen we IKC Thomas van Aquino, een inte-
graal kindcentrum dat we steeds meer handen 
en voeten geven. De school heeft een ervaren en 
betrokken team, dat staat voor samen leren en 
leven in het hier en nu. 

Veel van onze leerlingen komen uit de bruisende 
wijken Lemmerweg Oost en West. Met onze vele 
nationaliteiten weerspiegelt onze ‘wereldschool’ 
de samenleving. Er wordt van én met elkaar 
geleerd. We kijken niet alleen hoe mooi anders 
we zijn, maar zien juist ook de overeenkomsten. 

De school streeft er naar om leerlingen te 
laten groeien tot attente, kritische, solidaire 
en verantwoordelijke mensen, die positief 
nieuwsgierig zijn naar zingevings- en 
zijnsvragen. Dit doen we door samen te 
werken: sámen met ouders, interne en 
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externe partners. We werken graag preventief, 
oplossingsgericht, profactief, empathisch, met 
inlevingsvermogen en evidence based. We 
geloven dat samenwerken en leven te leren is 
in een fijne school en IKC. Daarom werken we 
met alle partijen vanuit duidelijke verwachtingen 
en datagestuurd als SWPBS- school. Daarnaast 
werken we nauw samen met onze partners zoals 
kinderopvang, consultatiebureau, gebiedsteam 
en logopedie. Meer informatie is te vinden op 
www.thomasvanaquinoschool.nl. 

Plaats in de organisatie 
De CPO ondersteunt de directeur en het team in 
de kwaliteitsborging van: 
• het onderwijsaanbod op de school; 
• het zicht op de individuele ontwikkelingen 

van alle leerlingen;
• de didactische kwaliteiten van de 

leerkrachten; 
• de inrichting van de extra ondersteuning; 
• de resultaten en de toetsing; 
• de sociale veiligheid op de school en het 

pedagogisch klimaat. 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Ondersteunen en coachen 
• Analyseren, adviseren en innoveren 
• Coördineren 
• Professionaliseren 
 

Profiel 
De nieuwe CPO van de Thomas van Aquino-
school herkent zich in het volgende profiel: 
• aantoonbaar beschikken over minimaal HBO+ 

werk- en denkniveau; 
• ervaring als interne begeleider/coördinator 

passend onderwijs; 
• theoretische en praktische vakinhoudelijke, 

(ortho)didactische kennis en (ortho)
pedagogische kennis; 

• communicatieve vaardigheden op alle 
niveaus, goed kunnen ‘levelen’; 

• daadkrachtig zijn en beschikken over een 
goed relativeringsvermogen; 

• integer en affiniteit hebben met de wijk 
• betrokken, positief en oplossingsgericht; 
• organisatiesensitief en innoverend; 
• kwaliteitsverbetering zien als een uitdaging; 
• toegankelijk, open en reflecterende houding; 
• vaardig in het coachen en begeleiden van 

collega’s; 
• planmatig en doelgericht; 
• goed kunnen analyseren, acties uitzetten en 

hierbij de realiteit niet uit het oog verliezen.  
 

De BMS biedt u 
Een fantastische school met een enthousiast 
team. Een persoonsgericht en gezonde orga-
nisatie waar ambitie en visie samen gaan met 
oog voor het individu. Het betreft een dienst-
verband van 0,6 fte in een leraar L11 functie  
(cao PO).  

 
Contact & informatie 
U kunt uw motivatie en cv sturen naar het 
bestuurssecretariaat van de BMS via  
k.oosterhof@bms-onderwijs.nl. We zien uw 
reactie graag vóór 1 maart 2021 tegemoet. 

Voor meer informatie over de vacature of 
procedure kunt u contact opnemen met Gerlotte 
Majoor, directeur Thomas van Aquinoschool, via 
gerlotte.majoor@thomasvanaquinoschool.nl.
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