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Docent Engels

Utrecht email@voorbeeld.com

ProWel

Makkelijk contact met leerlingen, vertrouwensband, positief, energiek en altijd denken in 

mogelijkheden.

"Hans is een goede docent die leerlingen graag voor de klas hebben. Hij is oprecht, eerlijk en af 

en toe nodig streng" - Mandy, collega

Ferkervaring
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Docent EngelsA mfersBoortse Nerg

Als docent Engels leer ik mijn leerlingen de Engelse taal spreken, 

lezen en begrijpen.

• Lesgeven aan Havo en VWO in de onder- en bovenbouw

• Leerlingen motiveren voor het vak Engels

• Meedenken binnen de sectie om de lessen verder te 

ontwikkelen

• Lessen voorbereiden

• Opstellen van lesplannen

• Samenstellen, plannen, afnemen, nakijken en bespreken van 

toetsen

• Huiswerk nakijken

• Leerbehoeften van leerlingen laten aansluiten op de lessen

• De ontwikkeling van de leerlijn versterken

• Lesstoffen differentiëren

Doordat ik oprecht geïnteresseerd ben in mijn leerlingen, krijg ik 

een persoonlijke band. Deze band schept vertrouwen, waardoor ik 

hen beter kan begeleiden
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Docent EngelsA det Eeflan, Sollege

• Opstellen van lesplannen

• Samenstellen, plannen, afnemen, nakijken en bespreken van 

toetsen

• Huiswerk nakijken

• Leerbehoeften van leerlingen laten aansluiten op de lessen

• De ontwikkeling van de leerlijn versterken

• Lesstoffen differentiëren

• Leerlingen motiveren 

• Ervaring met lesgeven aan examenklassen

• Voor een goed leerrendement voor iedere leerling zorgen

• Ouderavondgesprekken voeren

• Vergaderingen bijwonen met andere collega’s

• Deskundigheidsbevordering zoals workshops volgen

• Mentor zijn meer voor meerdere klassen
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De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen het 

lesgeven.
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Een Ijne studieperiode waarin ik de basis heb geleerd over 

lesgeven en de Engelse taal en cultuur. Tk kon niet wachten om 

echt aan de slag te mogen gaan. 
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PraktiIkstage als ,ocent EngelsA De MoG,en 
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ijdens deze stage heb ik de docent Engels geassisteerd en ook 

zelfstandig lesgegeven

• Lessen voorbereid

• Lesplannen gemaakt

• Lessen gegeven en leerlingen begeleid

Het meest bijzondere aan deze stage was om te ontdekken hoe ik 

zelfstandig als docent werk.

SGrsGssen

5ey 01—9 H pkt 01—9 wnnovatieve lesylannen ont ikkelenA 

SoffGnicatie 5c4ool

Dec 01—9 H Dec 01—9 Eigen regie in 4et on,er iIsA Jpw

Oei 01—V H Oei 01—V 5afen erken fet Ie leerlingA hOS htrec4t


