Sollicitatie – formulier
Invalpool openbaar primair/speciaal onderwijs
Personalia
Achternaam
Voornaam/- namen
Roepnaam
Geboortedatum en plaats
Geslacht
Nationaliteit
Adres
Postcode en woonplaats
Mobiel
E-mail

Datum:

06-

|plaats:

| vast:

1. Naar welke functie binnen de invalpool solliciteert u?
 Groepsleerkracht
 onderwijs/klassen assistent
2. Wilt u in het basisonderwijs en/of in het speciaal onderwijs invallen?
 In het basisonderwijs (PO)
 In het speciaal basisonderwijs (SBO)
 In het speciaal onderwijs (SO)
 Zowel in het (speciaal) basisonderwijs als in het speciaal onderwijs
 VO
3. Ik ben beschikbaar voor de volgende groepen: 1
 Groep 1
 Groep 2
 Groep 3
 Groep 4
 Groep 5
 Groep 6
 Groep 7
 Groep 8
4. Ik ben beschikbaar op de volgende dagen:2
 Maandag
 Dinsdag
 Woensdag
 Donderdag
 Vrijdag

1

U dient minimaal voor 4 aansluitende groepen beschikbaar te zijn. (bijvoorbeeld de groepen 3 t/m 6)
minimaal 3 aaneengesloten dagen per week; onze voorkeur gaat uit naar invalkrachten, die de hele week
beschikbaar zijn.
2

5. Ik ben beschikbaar vanaf:
6. Studeert u nog?
 Nee
 Ja, voor:
7. Bent u momenteel werkzaam in het onderwijs?
 Nee
 Ja, in tijdelijke dienst bij
 Ja, in vaste dienst bij
8. In ben in het bezit van:
 PABO, behaald in/op:
 ALO, behaald in/op:
 Jenaplancertificaat, behaald in/op:
 Daltoncertificaat, behaald in/op:
 Montessoridiploma, behaald in/op:
 Diploma Speciaal Onderwijs, behaald in/op:
 Overige
9. Ik heb stage gelopen op: (uw eventuele Lio-stage graag uitgebreid beschrijven)
Naam school

Plaats

Eventuele bijzonderheden over de (Lio-) stage:

(school)jaar

Groepen

10. Relevante werkervaring (indien van toepassing)
Naam school/instelling

Plaats

(school)jaar

11. Ik meld me aan voor de invalpool van O2G2 omdat: (motivatie)

12. Wat zijn uw sterke onderwijskundige kwaliteiten?

13. Eventuele aanvullingen op deze sollicitatie:

Groepen

14. Referenties3
Gegevens referent 1
Naam:
Functie:
Instelling/school
Adresgegevens:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Gegevens referent 2
Naam:
Functie:
Instelling/school
Adresgegevens:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Ondergetekende verklaart dat dit sollicitatieformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en gaat
er mee akkoord dat bovengenoemde twee referenten worden benaderd voor inlichtingen.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Sollicitatieformulier samen met CV mailen naar:
Openbaar Onderwijs Groep Groningen
t.a.v. Mevr. T.G. Wüst-Jager
e-mail: info@O2G2.nl
Postadres: Postbus 744, 9700 AS Groningen
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U wordt verzocht om twee referenties van verschillende scholen/instellingen op te geven. Wij winnen bij deze
referenten inlichtingen over u in.

