
Joost de Jong
Leraar basisonderwijs

Leraar basisonderwijs, OBS Benoordhout, Den Haag
oktober 2015  –  Heden

Als leraar van groep 7 en 8 begeleid ik kinderen in hun laatste fase in het
basisonderwijs. Hierbij zijn mijn werkzaamheden: 

lesgeven en begeleiden 
opstellen van toesten en het nakijken van huiswerk 
kinderen voorbereiden op het voortgezet onderwijs 
lesplannen opstellen met korte en lange termijn doelstellingen 

Ook begeleid ik jaarlijks een stagiair en een onderwijsassistent door hen mee te
laten draaien in mijn klas. 

Leraar basisonderwijs, OBS Multatuli, Den Haag
februari 2011  –  september 2015

Als leraar stond ik voor de klas. Ik gaf les aan groep 5 en 6. Hierbij waren mijn
voornaamste taken: 

lesgeven en lesplannen opstellen 
leerlingen begeleiden en stimuleren 
persoonlijke begeleiding en contact met leerlingen, ouders en collega's 
oudergesprekken organiseren en leiden 

Daarnaast maakte ik onderdeel uit van het managementteam van de school en
was ik betrokken bij het ontwikkelen van handelingsplannen. 

Invalleerkracht basisonderwijs, OBS De Zonnebloem, Den Haag
oktober 2009  –  december 2010

Als invalleerkracht viel ik in wanneer leraren ziek waren. Hierdoor deed ik
ervaring op met lesgeven. Mijn taken waren vooral gericht op het lesmateriaal
aan de kinderen onderwijzen. Andere taken waren: 

lesgeven en orde scheppen in de klas 
leerlingen stimuleren in hun sociale vaardigheden
gemaakte toetsen en opdrachten nakijken 

HAVO, Diamant College, Den Haag
september 1999  –  juli 2005

PABO, De Haagse Hogeschool, Den Haag
september 2005  –  juni 2009
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Geboortedatum / Plaats

21-03-1988
Den Haag

Nationaliteit

Nederlands

Rijbewijs

A

Vaardigheden
Goede didactische en
pedagogische vaardigheden

Motiveren van leerlingen d.m.v.
natuurlijke autoriteit

Communicatief vaardig (naar
leerlingen, ouders en collega’s)

Enthousiasmeren en inspireren
voor bevordering leergierigheid

Goed in multitasken en
stressbestendig

Talen
Nederlands

Engels

Duits

Frans



BHV, BHV Zuid Holland
maart 2010  –  maart 2010

EHBO, Eerste Hulp Groep
januari 2011  –  januari 2011

Leerkracht groep 6, RKBS De Floriant, Zoetermeer
januari 2008  –  juni 2008

Nederlandse les aan vluchtelingen, Taal aan Zee, Den Haag
maart 2007  –  januari 2008

Stages

Extracurriculaire activiteiten


