Persoonlijke gegevens

Werkervaring

Telefoon: 030-2427682
E-mailadres: k.vanmosel@zienindeklas.nl

2017-heden
● Onderwijskundig adviseur en Interim Intern
Begeleider bij ZIEN in de Klas
Het geven van teamtrainingen, coachingstrajecten, interim
IB.
januari t/m juni 2016
● Interim intern begeleider. Kwaliteitszorg.
Montessorischool de Vleugel
2009-2017
● Intern begeleider op OBS Atlantis te Amersfoort
- Groeischool: Opbouwen van de leerlingzorgstructuur,
ondersteunen en begeleiden van leerkrachten en
veranderprocessen,
- Diverse trainingen, workshops, studiedagen verzorgd en
gegeven op het gebied van zelfleiderschap, HGW en
coöperatief leren
- Coördinator IB-netwerk Meerkring
- 2 artikelen geschreven

in LBiB vakblad.
2005-2009
Intern begeleider op OBS de Magneet te Amersfoort
2001-2008
Groepsleerkracht op OBS de Magneet te Amersfoort
2003-2008
MR-lid personeelsgeleding.

Opleidingen
11 juni 2005
Diploma 2e jaar IB-opleiding
IJsselgroep SON
15 mei 2004
Diploma 1e jaar IB-opleiding
IJsselgroep SON
21 december 2000
FEO, PABO
Hogeschool van Utrecht

Trainingen en cursussen
2016
Train De Trainer bij OinO
2012
- Excellent Leerkracht. (in de rol van ib-er)
(26-06-2012)
- Certificaat project Afstemming/ HGW 2 jaar
(21-06-2012)
2011
Certificaat Train de Trainer. (trainer 7 gewoonten van
effectief leiderschap) (14-06-2011))
2010
- Momentcoach coöperatief leren.
- Verschillende cursussen, trainingen en
nascholingen o.a.:
CITO zelfevaluatie, differentiatie met VLL
Trainer Mediation, Kids’skills, Leefstijl,
Coöperatief leren.
2007
Certificaat Docent Competent. School voor Coaching (12
april 2007)

Quotes uit evaluaties
“Kim functioneert prettig in het team en heeft fijn contact
met de collega’s. Het is krachtig dat Kim steeds de koppeling
maakt naar de praktijk (wat betekent dit voor het handelen
van de lkr in de groep). Vanuit opgesteld beleid de koppeling
maken naar de praktijk.”
“De invoeging van Kim in het team is als vanzelf gegaan.
Kim heeft een zeer professionele houding en kan kritisch
meedenken als het nodig is. Ze is daarnaast voldoende
assertief. Het team kan goed schakelen met Kim net als
directie en andere IB. Kim straalt daarbij vertrouwen uit en
directie en IB kunnen dingen aan haar overlaten met een
goed gevoel. De school heeft een andere manier van
werken dan de meeste scholen. Dit bleek echter geen enkel
probleem voor Kim. Het gaf juist een nieuwe blik op de
zaken die er lopen en liggen.”
'fijn dat je ons weer in onze kracht hebt gezet'

