Naam + Adres van school

Hoorn, 28 mei 2004.
Betreft: sollicitatie naar vacature in groep 7
Geachte heer …………………,
Met grote belangstelling heb ik uw vacature op de website www.onderwijsvacaturebank.nl gelezen, en
na het bezoeken van uw schoolwebsite, ben ik er meer en meer van overtuigd dat uw school perfect
aansluit bij mijn overtuigingen als leerkracht. Ik wil dan ook graag solliciteren naar deze functie.
De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier gestudeerd aan de Hogeschool IPABO te Alkmaar, en ik
heb me ontwikkeld tot een creatieve leerkracht, voor wie het vanzelfsprekend is om in te spelen op de
verschillen tussen leerlingen. Mijn belangrijkste uitgangspunt is dat álle kinderen er mogen zijn, en
zichzelf mogen zijn. Om dit te bereiken staat adaptief onderwijs bij mij centraal. Door aangepaste
instructie, een effectieve klassenorganisatie en een veilig, stimulerend pedagogisch klimaat wil ik het
onderwijsleerproces zoveel mogelijk afstemmen op de individuele mogelijkheden en behoeften van
leerlingen. Ik ben ook zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die ICT hierbij biedt, en heb hier
tijdens mijn opleiding ook veel onderzoek naar gedaan.
Mijn LIO-stage in groep 6/7 van basisschool De ………… in Zwaag was voor mij een fantastische
ervaring. Mijn affiniteit ligt sowieso bij het oudere kind (vanaf groep 5), omdat ik hierin veel van mezelf
kwijt kan. Ik heb veel en brede interesses, en ik vind het geweldig om met kinderen diep op de stof in
te gaan. Ook het contact met deze kinderen spreekt mij erg aan. Groep-7-kinderen zijn lekker mondig
en je kunt ze op een hoog niveau aanspreken. Met een zorgzame benadering, een goed gevoel voor
humor, maar ook een duidelijke structuur zorg ik voor een goede relatie tussen mij en de kinderen.
De reden waarom ik denk dat de ……………… en ik zo goed bij elkaar passen, is dat u naar mijn idee
staat voor een creatieve aanpak, met veel ruimte voor eigen ideeën vanuit de leerkracht. Het
klassikale onderwijs dat u als uitgangspunt heeft wordt soms ouderwets genoemd, maar ik vind juist
dat klassikaal onderwijs uitstekend te combineren valt met adaptief onderwijs. Dat het onderwijs op de
……………….. zich niet alleen beperkt tot het klaslokaal, vind ik enorm inspirerend, en ik ben heel
benieuwd hoe dit in de praktijk werkt. Een andere reden is dat het om een parttime aanstelling gaat.
Dit kan ik prima combineren met mijn wens om na de PABO de deeltijdopleiding Onderwijskunde aan
de Universiteit van Amsterdam te gaan volgen. Werken op een Openluchtschool lijkt mij een heel
bijzondere ervaring, en de ietwat lange reistijd van Hoorn naar Amsterdam heb ik daar wel voor over.
Ik hoop van harte dat deze brief voor u aanleiding is voor een gesprek, waarin ik meer over mezelf en
mijn visie op onderwijs kan vertellen.
Met vriendelijke groet,

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

