
Wij zoeken een 
communicatief vaardige 
Coördinator Passend Onderwijs! 

WIJ
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DE
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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 circa 6.200 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 (bijvoorbeeld vaste benoe-
mingen voor invalleerkrachten) en boeien (onder 
meer door middel van de BMS 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 informatieop 
onze webiste www.bms-onderwijs.nl.

De Sprong
Op één van haar scholen, De Sprong in 
Leeuwarden, is een vacature ontstaan voor 
Coördinator Passend Onderwijs (CPO). 
Katholieke daltonschool De Sprong is een 
bruisende school met een enthousiast en 
innoverend team, nieuwsgierige kinderen 
en betrokken ouders in het hart van de wijk 
Camminghaburen. De Sprong telt ongeveer  
300 kinderen. In schooljaar 2020-2021:
• werken we in vier units, i.p.v. jaargroepen. 

In de unit werken leerkrachten intensief 
samen en is er sprake van gedeelde 
verantwoordelijkheid. De leerkracht heeft 
twee rollen; coach en vakleerkracht. De 
vakleerkrachten vormen samen een vakgroep 
en borgen de doorgaande lijn en de kwaliteit; 

• starten met twee nieuwe methodes, voor 
reken en taal;

• openen we het IKC.

De Sprong is een levendige school waarin het 
kind werkelijk gezien en gehoord wordt en we 
sluiten aan bij de onderwijsbehoefte. De school 
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heeft het lef om het onderwijs daarvoor anders 
in te richten, omdat ze geloven dat kinderen dan 
leren wie zij zijn en hoe zij kunnen bijdragen  
aan samen leren en leven in de 21ste eeuw.
Kijk voor meer informatie over de school en 
vlogs over unitonderwijs op de website 
www.rkbsdesprong.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 Sprong herkent zich  
in ieder geval in het volgende profiel: 
• meerdere jaren ervaring als intern begeleider/ 

coördinator passend onderwijs; 
• algemeen theoretische en praktische 

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

• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze 
van de school;

• vaardigheden in het coachen en begeleiden 
van collega’s;

• ervaring hebben met het analyseren van de 
ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten en 
leerlingbesprekingen en het op basis daarvan 
doen van voorstellen voor de didactische 
leerlijnen;

• vaardigheden in het opzetten van plannen  
en het geven van adviezen;

• afgeronde Pabo-opleiding;
• aantoonbaar minimaal HBO+ werk- en 

denkniveau.

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 
dienstverband van 0,7 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 voor 1 september 2020 tegemoet. 

Voor meer informatie over de vacature of 
procedure kunt u contact opnemen met  
Jeltsje Adema (directeur De Sprong), via 
directie@sprongonline.nl.
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