
Hugo Avontuur
Docent Wiskunde

Informatie

Adres

Stationsstraat 53, Utrecht, 

2434 AB

Telefoon

06-81159877

E-mail

email@voorbeeld.com

Geboorteplaats

Haarlem

Nationaliteit

Nederlandse

Vaardigheden

Communicatief sterk

Goed luisteren

Motivator

Oplossingsgericht

Stressbestendig

Hobby's

Goede gesprekken, theater, 

dansen en lezen

Social

Linkedin

Projel

Makkeliwk contact met leerlingen, vertrouFensband, positief, energiek en altiwd denken in 

mogeliwkheden.

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

en toe nodig streng" - Mandy, collega

Werkervaring

Docent Wiskunde, Amersfoortse Berg

—eb 2012 • Heden Amersfoort

Als docent Fiskunde geef ik les over, ciwfers, ciwfers en ciwfers. Wiskunde is een vak Faarin ik 

leerlingen begeleid om de vanzelfsprekendheid in ciwfers te ontdekken.

ë Lesgeven aan Havo en VWO in de onder- en bovenbouF

ë Leerlingen motiveren voor het vak Wiskunde

ë Meedenken binnen de sectie om de lessen verder te ontFikkelen

ë Lessen voorbereiden

ë Opstellen van lesplannen

ë Samenstellen, plannen, afnemen, nakiwken en bespreken van toetsen

ë HuisFerk nakiwken

ë Leerbehoeften van leerlingen laten aansluiten op de lessen

ë De ontFikkeling van de leerliwn versterken

ë Lesstoffen differenti ren

Doordat ik oprecht geïnteresseerd ben in mijn leerlingen, krijg ik een persoonlijke band. Deze band 

schept vertrouwen, waardoor ik hen beter kan begeleiden

Docent Wiskunde, Het Eemland College

Nov 2001 • —eb 2012 Amersfoort

ë Opstellen van lesplannen

ë Samenstellen, plannen, afnemen, nakiwken en bespreken van toetsen

ë HuisFerk nakiwken

ë Leerbehoeften van leerlingen laten aansluiten op de lessen

ë De ontFikkeling van de leerliwn versterken

ë Lesstoffen differenti ren

ë Leerlingen motiverenx

ë Ervaring met lesgeven aan e’amenklassen

ë Voor een goed leerrendement voor iedere leerling zorgen

ë Ouderavondgesprekken voeren

ë Vergaderingen biwFonen met andere collegaJs

ë Deskundigheidsbevordering zoals Forkshops volgen

ë Mentor ziwn meer voor meerdere klassen

De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen het lesgeven.

http://linkedin/hansmooite


Opleiding

Universiteit van Utrecht, Lerarenopleiding

Sep 1997 • ul 2001

Een jwne studieperiode Faarin ik de basis heb geleerd over lesgeven. Ik kon niet Fachten 

om echt aan de slag te mogen gaan.x

Waardenburg, VWO diploma

Sep 1991 • ul 1997 Utrecht

Stages

Praktiwkstage als docent Fiskunde, De Gouden Bal

Sep 2012 • Sep 2013 Utrecht

Tiwdens deze stage heb ik de docent Fiskunde geassisteerd en ook zelfstandig lesgegeven

ë Lessen voorbereid

ë Lesplannen gemaakt

ë Lessen gegeven en leerlingen begeleid

Het meest bijzondere aan deze stage was om te ontdekken hoe ik zelfstandig als docent werk.

Cursussen

Innovatieve lesplannen ontFikkelen, Communicatie School

Sep 2018 • Okt 2018

Eigen regie in het onderFiws, LOI

Dec 2018 • Dec 2018

SamenFerken met we leerling, UMC Utrecht

Mei 2017 • Mei 2017


