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Werkervaring
2019-2022

Leerkracht basisonderwijs openbare daltonschool het Palet te Kesteren groep
1-2 en 1-2-3
Kindercoach in school (het Palet) van kinderen in groep 3-8
GroepsGeluk coach in groep 5-6 en 7-8
Coördinator de Vreedzame school
Coördinator de Gouden Weken
Coördinator werkgroep gedrag
Taal- en spelling coördinator
Opstellen kwaliteitskaarten, voorzitten vergaderingen, borging kwaliteit en visie,
coaching team

2019-2020 Coachen van individuele kinderen in de leeftijd van 8 - 10 op daltonschool het Palet te
Kesteren (hulpvraag van het kind zelf n.a.v. gesprek met ouder en kind).
2000-2020

Leerkracht basisonderwijs openbare daltonschool het Palet te Kesteren: groep
1 - 8, in verschillende combinatiegroepen.
Uitvoering leerling arrangementen.
Agenderen en voorzitten van teamoverleg.

2008-2020

Taalcoördinator: o.a. opstellen van taalbeleidsplan, monitoren en zorgen voor de
borging, , invoering spellingsdidactiek van José Schraven, invoering van
woordenschatdidactiek ‘Met woorden in de weer’.
Oriëntatie/invoering/implementatie nieuwe methode taal/begrijpend lezen en
technisch lezen groep 1-2 en groep 4-8.

2018-2020

Voorzitter MR daltonschool het Palet.

2017-2020 Coördinator van de Vreedzame School: o.a. coördinatie van het pedagogisch beleid
binnen de school, het opleiden van de leerling-mediatoren en het opleiden van de leerlingenraad.
2018-2019

Directieondersteuner: o.a. aanspreekpunt op het moment van afwezigheid van

directie, meedenken met en over onderwijskundige ontwikkelingen, leiden van
teamoverleg.
2018-2019

2017-2018

Dalton-coördinator: o.a. het schrijven van het Dalton-boek met het team, schrijven
van visitatieverslag, het voeren van gesprekken met de visitatiecommissie,
DOP-hoekenwerk en coöperatieve werkvormen in groep 1-2.
Uitvoering Bepo-arrangementen binnen school.

2005-2017

Interne begeleider: o.a. de coördinatie van de leerlingenzorg, coachen van
collega’s, implementatie van de 1-zorgroute, zorgen voor borging, het maken
van analyses op
groepsniveau en op schoolniveau, het schrijven van veiligheidsbeleid en een
veiligheidsplan, het voeren van en bijwonen van gesprekken met externe instantie,
gesprekken voeren met de onderwijsinspectie.

2004-2006

Vervangend locatieleider: o.a. opstellen van schoolplan, het schrijven van
beleidsplannen, maken van kwaliteitskaarten en werken met WMK-po van Cees Bos,
vergaderingen leiden, organiseren van studiedagen en/of teamtrainingen, met het
team initiëren en monitoren van onderwijskundige ontwikkelingen.

2006-2007

Interne begeleider in opleiding.

1999-2000

Zwangerschapsvervanging leerkracht openbaar basisonderwijs het Palet te Opheusden.

Opleidingen en kwalificaties

1992-1995
Arnhem

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs aan het Christelijk Lyceum te

1996-1999

Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Leraar Basisonderwijs

1996

Getuigschrift Propedeuse

1999

Verklaring Hoger Beroepsonderwijs specialisatie het oudere kind

1999

Verklaring Hoger Beroepsonderwijs studieroute Katholiek Onderwijs

2003-2005
Tweejarige scholing methode Piramide (Piramidecertificaat en VVE
gecertificeerd) 2005 Bewijs van deelname Schoolzelfevaluatie op basis van toetsresultaten
2006

Certificaat FIL/ FIK diagnostiek dyslexie
Daltoncursus (teamscholing) en behaald Dalton-certificaat

2005-2007

Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Intern Begeleider

2009

Deelname Dalton International (certificaat)
11 februari en 15 april 2009 Schoolspecifiek zorgbeleid (certificaat)

2010-2012

1-zorgroute

2010
(certificaat)

Cursus Werken met Kwaliteitskaarten van Cees Bos: het schoolplan

2011

Cursus Werken met OPP (certificaat)

2011

Cursus Spelling didactiek (certificaat)

2012

LB functie interne begeleider

2012

Cursus Leescoördinator (certificaat)

2014

Nationale Dalton-dag

2016-2017

Coördinator De Vreedzame School en trainer mediatoren (certificaat)

2017

Werken met Referentieniveaus

2018

EDI-cursus (certificaat)

2018

Cursus werken met de Meldcode

2018

Cursus MR en statistieken

2019
moet doen

Masterclass Marcel van Herpen: Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je

2018-2020

Studie Kindercoach NHA (diploma)

2020-2021

Training GroepsGeluk coach -systemisch werken in de klas (certificaat)
Teamscholing de traumasensitieve school Anton Horeweg
Webinar Spelling Jose Schraven
Webinar de Moeilijke groep Kees van Overveld

2012-2022

Bedrijfshulpverlener (In bezit van BHV-pas. Jaarlijks herhaling gevolgd)

