
 

 

 

 

Wie zijn we? 

In de wijk Reeshof Zuidwest staan 

verschillende scholen die samen optrekken 

om thuisnabij onderwijs te verwezenlijken. 

Om kinderen in onze wijk optimaal  te 

laten ontwikkelen is niet alleen een 

prettige, veilige en duurzame 

leeromgeving nodig, maar ook een goede 

samenwerking met de scholen in deze 

wijk.  

 

Xpect Primair wil midden in de Tilburgse 

samenleving staan en zoekt daarom de 

samenwerking actief op. De 

werkzaamheden zijn op verschillende 

scholen in de wijk, waarbij je in dienst zal 

treden bij Xpect Primair. 

Wat zoeken we? 

Een ervaren en proactieve Begeleider 

Passend Onderwijs (BPO-er) voor 

basisschool De Bloemaert en basisschool 

Klinkers. Wij zoeken iemand die: 

▪ Kan verbinden en de scholen in onze wijk 

kan ondersteunen met expertise; 

▪ Als sparringpartner ondersteuning kan 

bieden op het gebied van TLV, OPP’S 

en/of arrangementen; 

▪ Als collega, bestuur overstijgend denkt en 

verbindingen legt tussen de scholen in 

Reeshof Zuidwest. 

▪ Over uitstekende communicatieve 

vaardigheden beschikt, goed aan kan 

sluiten bij collega’s, ouders en kinderen; 

▪ Beschikt over minimaal HBO werk en 

denkniveau en aanvullende specialistische 

opleidingen; 

▪ Expertise in prikkelverwerking en/of 

motoriek en/of NT2 en/of pedagogisch 

handelen, of specialisme op het gebied 

van didactiek, zijn een pré. 

  

 

Per 1 maart 2022 zoeken wij voor de wijk Reeshof Zuidwest  

Begeleider Passend Onderwijs (0,6 wtf) 

Wat bieden we? 

▪ Een uitdagende taak als BPO-er voor 

24 uur per week.  

▪ Bij een diagnostische bevoegdheid 

behoort een verhoging van de WTF tot 

de mogelijkheden; 

▪ Tijdelijk dienstverband met uitzicht op 

vast dienstverband bij Xpect Primair; 

▪ Inschaling in functie L11, salariëring 

conform CAO PO, afhankelijk van 

ervaring en huidige inschaling; 

▪ Samenwerking binnen de wijk met 

één andere BPO; 

▪ Ondersteuning, begeleiding en 

professionalisering naar behoefte; 

▪ Een mooie kans om passend onderwijs 

verder vorm en inhoud te geven in de 

buurt; 

▪ Flexibele werktijden behoort tot de 

mogelijkheden.  

 

Xpect Primair 

Xpect Primair bestaat uit vijfentwintig nauw 

samenwerkende authentieke, autonome,  

sociaal-katholieke scholen voor primair 

onderwijs. Om kinderen optimaal te laten 

ontwikkelen is niet alleen een prettige, 

veilige en duurzame leeromgeving nodig, 

maar ook een goede samenwerking tussen 

school, ouders en andere partijen. Xpect 

Primair wil midden in de Tilburgse 

samenleving staan en zoekt daarom de 

samenwerking actief op. 

‘De kracht van verbinding’ 

is daarbij ons leidende principe. 

Authentiek, open, solidair en vertrouwen  

zijn onze kernwaarden. 

www.xpectprimair.nl 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan een motivatiebrief  

en CV vóór 28 januari 2022 naar  

juliette.vlamings@xpectprimair.nl  

  

Meer informatie  

over deze vacature?  

Bel met basisschool Klinkers: 

013-5718240 

of mail naar bovenstaand adres 


