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01 PROFIEL

02 WERKERVARING
o kt 2015 – Heden
Den Haag

Leraar basisonderwijs, OBS Benoordhout
Als leraar van gro ep 7 en 8 begeleid ik kinderen in hun laatste fase in het
basiso nderwijs. Hierbij zijn mijn werkzaamheden:
lesgeven en begeleiden
o pstellen van to esten en het nakijken van huiswerk
kinderen vo o rbereiden o p het vo o rtgezet o nderwijs
lesplannen o pstellen met ko rte en lange termijn do elstellingen
Oo k begeleid ik jaarlijks een stagiair en een o nderwijsassistent do o r hen mee te laten
draaien in mijn klas.

feb 2011 – sep 2015
Den Haag

Leraar basisonderwijs, OBS Multatuli
Als leraar sto nd ik vo o r de klas. Ik gaf les aan gro ep 5 en 6. Hierbij waren mijn
vo o rnaamste taken:
lesgeven en lesplannen o pstellen
leerlingen begeleiden en stimuleren
perso o nlijke begeleiding en co ntact met leerlingen, o uders en co llega's
o udergesprekken o rganiseren en leiden
Daarnaast maakte ik o nderdeel uit van het managementteam van de scho o l en was ik
betro kken bij het o ntwikkelen van handelingsplannen.

o kt 2009 – dec 2010
Den Haag

Invalleerkracht basisonderwijs, OBS De Zonnebloem
Als invalleerkracht viel ik in wanneer leraren ziek waren. Hierdo o r deed ik ervaring o p
met lesgeven. Mijn taken waren vo o ral gericht o p het lesmateriaal aan de kinderen
o nderwijzen. Andere taken waren:
lesgeven en o rde scheppen in de klas
leerlingen stimuleren in hun so ciale vaardigheden
gemaakte to etsen en o pdrachten nakijken

03 OPLEIDING
sep 1999 – jul 2005

Diamant College

Den Haag

HAVO

sep 2005 – jun 2009

De Haagse Hogeschool

Den Haag

PABO

04 VAARDIGHEDEN

Goede didact ische en
pedagogische vaardigheden

Mot iveren van leerlingen
d.m.v. nat uurlijke aut orit eit

Communicat ief vaardig (naar
leerlingen, ouders en
collega’s)

Ent housiasmeren en
inspireren voor bevordering
leergierigheid

Goed in mult it asken en
st ressbest endig

05 CURSUSSEN
mrt 2010 – mrt 2010

BHV, BHV Zuid Holland

jan 2011 – jan 2011

EHBO, Eerste Hulp Groep

06 TALEN

Nederlands

Engels

Duit s

Frans

07 STAGES
jan 2008 – jun 2008

Leerkracht groep 6, RKBS De Floriant

Zoetermeer

08 EXT RACURRICULAIRE ACT IVIT EIT EN

mrt 2007 – jan 2008
Den Haag

Nederlandse les aan vluchtelingen in Taal aan Zee

