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Betreft: sollicitatie naar functie als leerkracht groep 7
Geachte heer ……………………….,
In het Noordhollands Dagblad van zaterdag 8 april jl. zag ik uw advertentie waarin u een
vacature voor groepsleerkracht in groep 7 aanbiedt. Omdat ik in juni mijn PABOopleiding af ga ronden, en nu al op zoek ben naar een uitdagende en inspirerende school
om mijn carrière als meester te beginnen, wil ik graag solliciteren naar de functie.
Momenteel werk ik als LIO-stagiair in groep 6/7 van basisschool De ………….. in Zwaag, en
ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is een groep die goed bij mij past, want juist in de
hogere groepen kan ik veel van mijn eigen interesses – bijvoorbeeld op het gebied van
geschiedenis en ICT - aan de kinderen overdragen. Als beginnend leerkracht ben ik
continu op zoek naar manieren om mijn onderwijs te verbeteren, en ik ben vooral
enthousiast over de mogelijkheden die Ontwikkelingsgericht Onderwijs biedt. In mijn
onderwijs probeer ik de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om met een open en
nieuwsgierige houding de wereld te ontdekken. Uiteraard houd ik rekening met de
verschillen tussen kinderen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied.
Tijdens mijn opleiding heb ik me gespecialiseerd in ICT. Ik ben van mening dat ICT een
verrijking is voor het onderwijs, en in mijn LIO-klas heb ik me dan ook actief ingezet
voor een ICT-rijke onderwijsomgeving. Het resultaat van dit werk, dat u kunt zien op de
website http://www.yellowtown.net/wingerd, werd door de kinderen, ouders en
leerkrachten als zeer positief ontvangen. Ook op uw school zou ik een grote bijdrage
kunnen leveren aan het integreren van ICT in het onderwijs.
Vanuit mijn katholieke achtergrond vind ik het waardevol dat kinderen leren dat de Bijbel
een inspiratiebron kan zijn bij het vormen van hun eigen identiteit. Ik heb al op
verschillende katholieke scholen stage gelopen en ook catechese gegeven, en dat is mij
zeer goed bevallen. Verder vind ik het goed dat u op uw school veel aandacht besteedt
aan buitenschoolse activiteiten, en ben zeker bereid hier mijn steentje aan bij te dragen.
Ik hoop dat deze brief aanleiding is voor een gesprek, waarin ik mijn motivaties en
onderwijsvisies nader kan toelichten.
Met vriendelijke groet,

Geoffrey Reemer
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…………………………
…………………………
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Internet: http://www.meestergeoffrey.nl

