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Stien Peeters 
Stationstraat 120, 9000 Genk 

° 16.05.1978 in Hasselt 

Belgische nationaliteit 

 Stien.Peeters@gmail.com 

0485 527 84 16 

Rijbewijs B 

OPLEIDING 
Bachelor lager onderwijs, Erasmus Hogeschool, Brussel 2012 – 2015 

Jeugd -en gehandicaptenzorg, IVV Sint-Vincentius, Gent 2010 - 2012 

ERVARING 

Leerkracht basisonderwijs 

3e leerjaar, Gemeentelijke Basisschool Hasselt 09/2015 – 01/2016 

4e leerjaar, Vrije Basisschool Hasselt  2015 

3e leerjaar, Vrije Basisschool Sint-Jan Paal  2015 

2e leerjaar, Gemeentelijke Basisschool Sint-Pieters Genk  2014 - 2015 

1e leerjaar, Basisschool Diepenbeek  2014 

5e leerjaar, Gemeentelijke Basisschool Hasselt 2012 – 2013 

• Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen 

• Informatie verzamelen en klassikale lessen voorbereiden i.f.v. diverse thema’s 

• Uitwerken van leerplannen en leermiddelen en deze toepassen afgestemd op 

kinderen en de diversiteit van de groep  

• Differentiëren van aanpak indien nodig 

• Methodes aanleren voor het verwerven van kennis bij kinderen en hen stimuleren om  

de verworven kennis aan te wenden 

• Deelnemen aan vormingen en deze toepassen in de klaspraktijk 

• Communicatie & overleg met collega’s 
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Animator - Vrijwilliger 

Jomba kamp licht verstandelijke beperking, Kazou Koksijde 2012 – 2014 

Jomba kamp ‘balken van plezier’ autisme, Kazou Ronse & Retie 2012 - 2013 

Jomba kamp licht tot matige verstandelijke beperking, Kazou Middelkerke 2011 

• Aanbieden en uitwerken van gevarieerde activiteiten, rekening houdend met de 

leefwereld van kinderen 

• Creëren van een positieve sfeer in de groep, structureren van omgeving en grenzen 

stellen 

• Motiveren tot deelname aan de activiteiten, rekening houdend met de specifieke 

behoefte van elk kind 

• Overleg met collega animatoren 

 

Spelbegeleider - Vakantiejob 

Don Bosco Speelpleinwerking Hasselt zomer 2012 t/m 2014 

• Uitwerken en organiseren van spelactiviteiten bij jonge kinderen  

• Verzorging van jonge kinderen 

COMPETENTIES 

Professioneel  Persoonlijk 

• Ervaring met leeftijdsgemengde 

klassen 

• Goede schriftelijke en mondelinge 

communicatieve vaardigheden in 

het Nederlands 

• Werken met verschillende 

informatiebronnen 

• Verslagen opstellen 

• Leerproces van een kind 

begeleiden 

 • Kritisch ingesteld: ik durf mezelf in 

vraag stellen 

• Creatief 

• Flexibel: ik ben bereid om overuren 

te presteren en mee te werken aan 

schoolprojecten 

• Innovatief 

• Sociaal ingesteld 
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HET MOOISTE DAT JE EEN KIND KAN GEVEN, IS EEN KANS. 
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN. 

 


