- Leonie de Jong Profiel
Van jongs af aan heb ik duidelijke interesses, sociaal en exact.
Ik heb gekozen voor de sociale kant en ben gaan werken in het onderwijs
waar ik mij naast mijn sociale vaardigheden vooral heb laten zien als
praktisch en organisatorisch sterk.
Verder heb ik in de jaren dat ik in het onderwijs heb gewerkt veel ervaring opgedaan op het gebied van groepsmanagement, analyseren, interpreteren en sturen. Ook heb ik vaak invloed gehad tijdens het maken van
protocollen en het uitdenken van verschillende methodieken.
Vanuit deze achtergrond ben ik nu op zoek naar een nieuwe functie
waarbinnen ik mijn dienstverlenende, organisatorische, exact/technische
vaardigheden verder kan inzetten en uitbouwen. Ik ben op zoek naar variatie in mijn werk waarbij ik vooral onderzoekend bezig kan zijn en met
veel mensen in contact kom.

Kernkwaliteiten
o
o
o
o
o
o
o

Realistische en haalbare oplossingen bedenken.
Duidelijk omschreven werkzaamheden uitvoeren en op tijd
afmaken.
Verantwoordelijkheid nemen.
Complexe problemen praktisch oplossen.
Regelen, plannen en organiseren.
Ervoor zorgen dat een team functioneert.
Exacte aanleg.

Oprecht
Coöperatief
Betrokken
Doortastend
Punctueel
Accuraat
Sociaal
Leergierig

Loopbaan
2011 – heden
Groepsleerkracht
Stichting De Haagse Scholen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Analyseren, interpreteren en sturen op resultaten.
Groepsmanagement.
Kennisoverdracht en daarbij schakelen in niveaus.
Week-, maand- en jaarplanningen maken.
Up-to-date houden van de website.
Organisatie van diverse evenementen en activiteiten.
Ontwikkelen van nieuwe methoden en protocollen.
Materialen vertalen naar individuele trajecten, zodat de doelen
behaald worden.
Groepsmanagement met uiteenlopende achtergronden.
Meedenken met de visie en missie.

L.D. de Jong
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leonie.dejong@gmail.com
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2002 – 2011
Groepsleerkracht
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
o
o
o
o
o
o
o

Monitoren en bewaken van de voortgang.
Groepsmanagement.
Contacten met externe partijen.
Week-, maand- en jaarplanningen maken.
Begeleiden op individueel niveau.
Medezeggenschapsraad.
Gedrag observeren en interpreteren.

Opleidingen
1993 - 1998 HAVO, exact profiel; wiskunde B, natuur- en scheikunde
Sint Antoniuscollege in Gouda
1998 – 2002 HBO Pedagogische Academie Basisonderwijs
De Haagse Hogeschool in Den Haag

Cursussen
o
o

Aanvullende vakspecialistische cursussen t.a.v. communicatie,
gedrag en leerprocessen.
Trainingen in diverse automatiseringssystemen.

Hobby’s
o
o
o

Kamperen
Buitenactiviteiten
Bergsportactiviteiten

Referenties op aanvraag

