Stichting Penta
……
…..
…..
Hoorn
Hoorn, 22 april 2004.
Betreft: open sollicitatie voor functie als leerkracht basisonderwijs
Geachte heer/mevrouw,
Na vier jaar met heel veel plezier gestudeerd te hebben aan de Hogeschool IPABO in
Alkmaar, is het moment aangebroken dat ik af ga studeren als leerkracht basisonderwijs.
Ik ben nu hard op zoek naar een uitdagende en inspirerende school om mijn carrière als
meester te beginnen. Daarom wil ik bij dezen solliciteren naar een functie als leerkracht
basisonderwijs, op één van de scholen binnen uw stichting.
Tijdens mijn opleiding heb ik ontdekt dat mijn grootste affiniteit ligt bij de middenbouw,
groep 4 t/m 6. Ik vind juist de overgang van het speelse in de onderbouw naar het
schoolse in de bovenbouw een zeer interessante ontwikkeling bij kinderen. Ook ben ik als
leerkracht altijd nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. In mijn
onderwijs probeer ik de kinderen ook zoveel mogelijk te stimuleren om met een open en
nieuwsgierige houding de wereld te ontdekken. Ik ben vooral erg enthousiast over de
mogelijkheden die ICT binnen het onderwijs biedt, en in mijn studie heb ik me daarin ook
gespecialiseerd. Tijdens mijn LIO-stage op basisschool ……………. in Zwaag heb ik actief
meegeholpen bij het creëren van een ICT-rijke onderwijsomgeving. Het resultaat
hiervan, dat u kunt zien op de website http://www.yellowtown.net/wingerd, werd door
de kinderen, ouders en leerkrachten als zeer positief ontvangen.
De afgelopen twee jaar heb ik stage gelopen op scholen die aangesloten zijn bij Stichting
Penta, te weten De …………… in Hoorn en De ………….. in Zwaag. Met deze scholen heb ik
bijzonder goede ervaringen. Op beide scholen was de sfeer erg goed, en ik werd als
stagiair en Leerkracht in Opleiding heel goed begeleid. Als deze scholen representatief
zijn voor alle scholen binnen Penta, is het een logische keus om mijn eerste sollicitatie
aan u te richten. Bovendien spreekt ook de Christelijke grondslag van de stichting mij
aan. Ik ben van huis uit Rooms-Katholiek, en de Bijbel is voor mij een belangrijke
inspiratiebron voor de normen en waarden die ik kinderen mee wil geven op school.
Ik hoop dat deze brief voor u aanleiding is voor een gesprek, waarin ik mijn sollicitatie
nader kan toelichten.
Met vriendelijke groet,

Geoffrey Reemer
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E-mail: geoffrey@yellowtown.net
Internet: http://www.meestergeoffrey.nl

