
Max Kramers
Leerkracht basisonderwijs

Ik ben een geduldige en betrokken leerkracht basisonderwijs met 10+ jaar
ervaring in het begeleiden en lesgeven aan 30+ leerlingen per klas. Ik ben
bekwaam in het ontwikkelen en uitvoeren van lesplannen die aansluiten bij de
kerndoelen en tussendoelen voor het basisonderwijs én die positieve
resultaten benadrukken. Een coöperatief teamlid dat productief samenwerkt
met alle niveaus van het schoolpersoneel, evenals met ouders van de
leerlingen.

Werkervaring

Leerkracht basisonderwijs, Basisschool de Twaalfruiter
augustus 2014 - Heden

Als leerkracht van groep 8 heb ik mijn leerlingen zo goed mogelijk voorbereid
op de stap naar de brugklas. Hierin heb ik in een klas van 30+ leerlingen hen
begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast heb ik samen met mijn
collega’s van de Twaalfruiter een nieuw lesprogramma ontwikkeld, waarmee
de gemiddelde cijfers met 10% omhoog gingen over een periode van 4 jaar.

Leerkracht basisonderwijs, De Speelwagen
juni 2012 - april 2014

Als leerkracht basisonderwijs voor de bovenbouw heb ik lessen gegeven aan
verschillende klassen variërend van groep 4 tot en met 7. Naast mijn
standaardwerkzaamheden van lesgeven, orde bewaken en het observeren
van het gedrag van de leerlingen heb ik ook meegeholpen met het opstellen
en de begeleiding van buitenschoolse activiteiten. 

Leerkracht basisonderwijs, De Wittenberg
januari 2010 - maart 2012

Wegens plots verzuim van een collega heb ik moeten invallen bij basisschool
de Wittenberg. Hierin heb ik mijzelf adequaat het lesprogramma van de school
toegeëigend om de leerlingen zo goed mogelijk les te kunnen geven.
Daarnaast heb ik ook de gesprekken met de ouders gevoerd tijdens de
ouderavonden.

Opleiding

Hogeschool Utrecht, Leraar Basisonderwijs (pabo)
september 2006 - juni 2010

Cursussen

(Hoog)begaafde kinderen in de school, NCOI
februari 2016 - mei 2016
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