
  

Persoonsgegevens
Naam  Erik Nellen
Adres  Westeringlaan 58c, 5993 CH 
Woonplaats  Maasbree (regio Venlo)   
Telefoonnummer 06 81 95 39 95 
Geboren  30 september 1987/ Maasbree/ Nederland
Nationaliteit Nederlandse
Rijbewijs  categorie B
E-mailadres eriknellen_@hotmail.com

Opleidingen en (na)scholingen
2011 - 2012 Opleiding ‘vakbekwaamheid bewegingsonderwijs’ (blok 1 t/m 3).
  Met succes afgerond, diploma behaald.

2008 - 2011 Fontys Pabo Venlo Bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs   
  (Pabo). Met succes afgerond in april 2011, diploma behaald.

2010  Minor ‘Internationale stage Thailand en studieprogramma English  
  as foreign language’. Met succes afgerond, minor behaald.

2009   Minor ‘Specialiseren in kinderen’. Met succes afgerond, minor   
  behaald.

2004 - 2007 Beroepsopleiding Detailhandel niveau 4, Gilde Opleidingen.  
  Met succes afgerond, diploma behaald.

2001 - 2004 VMBO theoretische leerweg, Bouwens van der Boijecollege.
  Met succes afgerond, diploma behaald.

Gerelateerde werkervaring
mei ‘15 - heden Basisschool St. Jozef in Nieuw- Bergen, Stichting Lijn 83.
  Fulltime vervanging in groep 3.

nov ‘14 – apr ‘15 Verschillende parttime en kortdurende vervangingen binnen een  
  aantal scholenorganisaties. Onder meer groep 6 op Extralent,   
  groep 7 voor Stichting Swalm & Roer, groep 8 voor Stichting 
  Prodas.

mrt ‘14 – okt ‘14 (V)SO Herman Broerenschool, speciaal onderwijs rec.3 (ZMLK). 
  Fulltime vervanging,  onderbouwgroep (+ 2 maanden VSO).

nov ‘13 - feb ‘14 Taalbrug Venlo (Stichting SSOE), speciaal onderwijs rec.2. 
  Fulltime vervanging, middenbouwgroep.
         
                       >>

 >>

mei ‘11 - jul ‘13  Basisschool de Violier in Maasbree.
  Fulltime vervanging in groep 5.

apr - mei ‘11 Invalkracht bij verschillende besturen in en rond Venlo/  
  Peel en Maas.

aug ‘10 - mrt ‘11 Leerkracht in opleiding (LIO) op basisschool de Regen 
  boog in Blerick.

Daarnaast in de periode van 2008 - 2010 stage ervaring opgedaan op de vol-
gende scholen van Kerobei; Bs. St. Joseph (Beringe), Bs. Mikado (Blerick), Bs. 
Passe Portout (Tegelen) en Bs. de Klingerberg (Blerick).

Persoonsbeschrijving
“Ik ben een vrolijk en spontaan persoon die plezier hoog in het vaandel heeft 
staan. Het creëren van een vaste structuur en veiligheid in de klas zijn voor mij 
belangrijk en typeren mij als leerkracht. Als collega ben ik enthousiast, sociaal en 
maatschappelijk betrokken. Mijn kwaliteiten liggen in de begeleiding van leerlin-
gen, maar ook in het zien van kansen en mogelijkheden. Ik ben een harde werker 
die integer, ondernemend en collegiaal is.

Naast mijn huidige functioneren als leerkracht woon ik alleenstaand in Maas-
bree. Ik vind het belangrijk om mezelf te ontwikkelen.  Ik sta daarom open voor 
feedback en begeleiding wat betreft ontwikkeling.  Wellicht heeft mijn periode als 
topsporter, van 2005 tot 2010 er mede voor gezorgd dat ik ben wie ik ben. Ik 
ben een doorzetter. Ik ga lastige dingen niet uit de weg en leer van mijn fouten. 
Ik ben op internationaal niveau actief geweest als mountainbiker. Zo ben ik twee 
keer 2e van Nederland geworden in deze sport. Een geweldige tijd uit mijn leven 
die ik heb afgesloten om voor de maatschappelijke carrière te kiezen. Ik heb wel 
ontzettend veel dingen geleerd die ik vrijwel dagelijks terug zie in mijn functione-
ren. Enthousiasme, inzet en doorzettingsvermogen zijn daar belangrijke sleutel-
woorden bij. Inmiddels beoefen ik deze sport op recreatief niveau met vrienden. 
Daarnaast vind ik het gezellig om met vrienden wat te ondernemen en geniet ik 
van de mooie dingen in het leven.” 
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