
  

                                                                                                             

                                                                                                             

Sollicitatietest:

1. Humor en creativiteit is 
belangrijk in mijn werk. 
Ja/Nee* 

2. Ik vind het belangrijk om 
verbinding te hebben met 
school en ouders. Ja/Nee*

3. Ik kies bewust voor het 
onderwijs aan 
hoogbegaafde kinderen. 
Ja/Nee*

4. Ik ben in staat zelfstandig te
functioneren. Ja/Nee*

5. Ik geniet ervan om 
gesprekken met kinderen 
te voeren op volwassen 
niveau. Ja/Nee*

6. Ik geef en ontvang graag 
feedback. Ja/Nee*

7. Ik werk graag mee aan 
onderwijsvernieuwing. 
Ja/Nee*

8. Ik zie het als een uitdaging 
om mijn eigen lessen te 
ontwerpen Ja/Nee*

9. Ik vind het belangrijk om 
vaardigheden bij kinderen 
te ontwikkelen. Ja/Nee*

10. Ik ben in staat om op het 
proces in plaats van het 
product te sturen Ja/ Nee*

Heb je minstens 7 van de 10 vragen 
met ja beantwoord? Lees dan het 
functieprofiel talentbegeleider en 
overweeg om te solliciteren!

Talentbegeleider:

Voor het begeleiden van meer- en 
hoogbegaafde leerlingen in boven 
bestuurlijke voorziening voor één dag 
per week. Concreet houdt dit in dat er 
15 leerlingen van verschillende 
basisscholen op zoek zijn naar 
begeleiding.

Reacties per mail uiterlijk 29 mei 2017     
naar Erwin Dekker
(info@lelystadhoogbegaafd.nl)

De gesprekken worden gehouden op
6 juni 2017 tussen 10.00 en 14.00 uur.

Meer informatie? Kijk dan op 
www.lelystadhoogbegaafd.nl  of neem 
contact op met Erwin Dekker 
(kwartiermaker).

M: 0615468434 
I: www.lelystadhoogbegaafd.nl
E: info@lelystadhoogbegaafd.nl

Wij vragen iemand die…

1. Begrip heef voor dat wij 
ook moeten leren.

2. Weet dat wij anders 
denken en ook niet alles 
weten.

3. Ervaring heef met onze 
doelgroep.

4. Uitdaging van buitenaf kan 
zoeken en niet alles zelf wil 
weten.

5. Kort en krachtig uit kan 
leggen.

6. Ons kan helpen het niet op 
te geven.

7. Ons zelfstandig kan laten 
leren door het zelf te 
mogen doen.

8. Op een andere manier laat 
leren i.p.v. uit een boek

9. Begrip heef voor onze 
emoties.

10. Vragen stelt in plaats van 
antwoorden geef.

De uitvoerige beschrijving van het 
functieprofiel vind je op:
www.lelystadhoogbegaafd.nl

www.lelystadhoogbegaafd.nl
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