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Als technisch onder—ijsassistent ondersteun ik de docent Loveel mogelijk, ook
begeleid ik onLe leerlingen binnen de lessen en zrobeer ik altijd zroactief mijn —erk
te doen.
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Technisch onderlegd
Creatief
Friendelijk
pleVibel

WERKERVARING

Technisch onderwijsassistent, De Amersfoortse Berg

Amersfoort

peb 2017 ( Heden
Als technisch onder—ijsassistent )TOA: helz en begeleid ik de docenten bij
scheikunde en biologie oz de middelbare school•
M Begeleiden van leerlingen oz het gebied van veiligheid
M Foorraadbeheer van materialen die gebruikt —orden tijdens de lessen
M Het bestellen van materialen
M wogistieke —erkLaamheden Loals het bevoorraden van diverse vaklokalen en
de bijbehorende magaLijnen
M Uitvoeren van )kleine: rezaraties van materialen
M Onderhoud van de lokalen en —erkzlaatsen
M Ferant—oordelijk voor de veiligheid en het overLicht oz —erkzlaatsuren
M weerlingen begeleiden bij zroZel—erkstukken, zresentaties en ozen
onderLoeken
M Assisteren bij het samenstellen en afnemen van toetsen

Ondersteunend

pet mooiste uomzliment gat ik heb -ekre-en is gat ge leerlin-en viuh snel oz hHn
-emak Ioelen goor mi,n rHsti-e manier Ian be-eleigen

HOBBY'S

Technisch onderwijsassistent, Het Eemland College

Foetbal, darten, goede
geszrekken en leLen
SOCIAL
winkedin

Utrecht

Nov 2015 ( peb 2017
M ëede verLorgen van de zraktijkinstructie voor natuur- en scheikunde in de
onder- en bovenbou—
M Begeleiding bieden bij de zractica oz individuele basis
M
orgdragen voor het beheer en onderhoud van de zracticumlokalen,
azzaratuur, chemicaliGn, azzlicaties, organismen en gereedschazzen
M Creatief Lijn in het helzen en bedenken van de lessen.
M Foorbereidingen van de lessen uitvoeren
M Fragen van de leerlingen beant—oorden
M Ont—ikkelen van nieu—e zractica en het uittesten daarvan
xk kri,- Iaak het uomzliment gat ik ureatieIe en interessante e zerimenten begenk
OPLEIDING

MBO-opleiding Technisch onderwijsassistent, ROC
Midden Nederland
Sez 2012 ( Jun 2015
eleerd hoe ik als TOA de leraar scheikunde, natuurkunde, of biologie assisteer.
En hoe ik zroeven voorbereid, materialen inkooz en helz tijdens de lessen met het
uitvoeren van de zroeven.

Mavo diploma, De Hoekse Berg

Woerden

Sez 2008 ( Jun 2012
STAGES

Stage Technisch onderwijsassistent, De Palet

Utrecht

Sez 2014 ( Jun 2015
Tijdens deLe stage heb ik Lelfstandig ge—erkt als technisch onder—ijsassistent•
M Ondersteunen van de docent
M Advies geven over de veiligheid
M EVzerimenten testen
M weerlingen begeleiden tijdens de les
CURSUSSEN

Leren experimenteren, Techniek Top
Sez 2018 ( Okt 2018

Techniek op school, Hogeschool van Utrecht
ëei 2017 ( ëei 2017

