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Geachte mevrouw de Jong, 
 
Na het lezen van uw advertentie op de website en een telefonisch gesprek met u te 

hebben gehad wil ik u via deze brief kenbaar maken zeer geïnteresseerd te zijn in 
een functie als docent Nederlands op uw scholengemeenschap. 

 
Op de website van uw school staat dat onderwijsvernieuwingen en maatwerk 
belangrijk zijn voor de school, de leerlingen en het personeel. Onlangs heb ik mijn 
LIO-stage afgerond op het Don Bosco Lyceum in Amsterdam. Tijdens deze stage 
ben ik in aanraking gekomen met onderwijsvernieuwingen en heb deze als erg 
positief ervaren. De vernieuwingen waren kindgericht en het maatwerk dat hierbij  
kwam kijken is wat mij persoonlijk goed ligt. Ik zou dit, waar mogelijk, graag  
voortzetten op uw school. 
 
Tijdens mijn afstudeerstage heb ik een mentorklas onder mijn hoede gehad. Deze 
ervaring heeft mij ervan overtuigd dat het onderwijs mij op het lijf is geschreven. 
Pubers, hun ontwikkeling, maar ook de omgang met ouders en het bijdragen aan de 
ontwikkeling van de leerlingen is wat mij drijft. De Nederlandse taal is mijn passie en 

ik hoop dit enthousiasme over te kunnen brengen op mijn leerlingen. 
 

In de afgelopen maanden heb ik de hoofddoelen rust, respect en regelmaat 
uitgebreid uitgewerkt. Deze doelen zijn erg belangrijk voor mij, zo niet onmis baar in 
de functie als docent. Door het uitvoeren van deze doelen ontstaat er een 
gestructureerde lessituatie waarmee ik goed uit de voeten kan en op deze manier 
kan ik veel betekenen voor leerlingen. Ik denk hiermee een aanwinst te zijn voor uw 
scholengemeenschap. 
 
Graag zou ik in een persoonlijk gesprek met u mijn sollicitatie verder toelichten. Ik 
hoop dan ook hiervoor een uitnodiging van u te mogen ontvangen. 
 

Met vriendelijke groet, 

Josine de Vries 

Let op: dit is een voorbeeld! 


