R.K. Basisschool “De ..............” (ik heb uit privacyoverwegingen wat adresgegevens verborgen)
Adres 1
Adres 2
Zwaag, 17 april 2003.
Betreft: mogelijke vacature LIO-plaats.
Geachte heer, mevrouw,
In de LIO-vacaturemap bij ons op de Hogeschool IPABO in Alkmaar zag ik dat u op uw
school mogelijk LIO-plaatsen voor het schooljaar 2003-2004 beschikbaar stelt. Hoewel ik las
dat u nog niet zeker weet of dit inderdaad door kan gaan, wil ik toch graag mijn interesse
voor deze LIO-plaatsen kenbaar maken.
Ik zit nu in het derde jaar van de IPABO en ben me aan het specialiseren in het oude kind
(groep 5 t/m 8). Deze leeftijdsgroep vind ik zo interessant omdat je ze op een hoger niveau
kunt aanspreken en omdat je er zoveel kanten mee opkunt. Bovendien vind ik de
zaakvakken, en dan met name geschiedenis, het leukst om te geven. Juist in de bovenbouw
komen deze vakken pas goed tot hun recht. Wat ik ook heel interessant vind om te
onderzoeken is het thema kinderen en ICT. Ik werk zelf heel veel met computers en het
internet, en het lijkt me leuk te onderzoeken wat hier in de lespraktijk mee mogelijk is.
De reden dat ik graag mijn LIO op De ....... zou willen doen is dat uw school een heel goede
naam heeft in de omgeving. Op uw website las ik dat u streeft naar een combinatie van
klassikaal en ontwikkelingsgericht onderwijs, en dat is het onderwijs dat ook bij mij past. Ook
het feit dat u zoveel aandacht besteed aan een goed pedagogisch klimaat is voor mij een
reden om voor uw school te kiezen. Ik weet uit ervaring hoe het is als een kind zich niet
veilig kan voelen in een klas, en ik wil dan ook mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen
dat kinderen met plezier naar school gaan. De derde reden om voor De ....... te kiezen is de
afstand: ik woon zelf namelijk in ............... en het is maar 5 minuten fietsen van mijn huis
naar De ........
Ik hoop dat u aan mij wilt denken als u uiteindelijk besluit om toch LIO-plaatsen beschikbaar
te stellen. Mocht u nog meer zaken willen weten, dan kunt u altijd contact met mij opnemen
via post, telefoon of e-mail.
Met vriendelijke groet,

Geoffrey Reemer
Adres
Adres
Tel. nummer / 06-nummer
geoffrey@yellowtown.net

