ENGELSE LES
OP MAAT
VOOR ALLE
LEEFTIJDEN
WIE BEN IK?
Graag stel ik mij even aan u voor: Mijn naam is Winny de Ruiter-van As, sinds 2017 gestart
als ZZP-er docent Engels. Vanaf het jaar 1995 t/m 2017 ben ik werkzaam geweest als
leerkracht in het basisonderwijs en heb zo een ruime ervaring opgedaan in het werken met en
begeleiden van kinderen. Mijn bevoegdheid als docent Engels op het Voortgezet Onderwijs
heb ik verkregen na het volgen van de opleiding HBO Engels MO-A. Op dit moment volg ik
de opleiding NLP Practioner. In september 2018 zal ik starten met de NLP Master. Verder
volg ik in 2018 de opleiding Coach gedrag (m.n. ADHD/ADD) in Delft. Waar ik mij op richt
is om samen met de leerling(en) te ontdekken hoe deze leert en welke leer strategieën daar
het beste bij aansluiten. Mijn passie is dan ook om kinderen wezenlijk verder te helpen en
zich te ontwikkelen. De vraag komt dan ook vanuit de leerling zelf en ik start vanaf dat punt.
Wat ik zie in mijn begeleiding is dat kinderen weer zelfvertrouwen krijgen en vanuit hun eigen
mogelijkheden gaan kijken, wat werkt voor jou? Dat is de vraag!

WAT DOE IK?

WAT KOST HET?

Ik geef Engelse les bij mij thuis in
Noordgouwe. Het is echter ook
mogelijk om op locatie te komen, ik
beschik over eigen vervoer. Voor het
geven van Engelse les aan basisschool
leerlingen heb ik samen met een collega
een eigen methode Engels ontwikkeld,
waarmee ik werk. Omdat ik les op
maat bied, kan ik ook met de Engelse
methode boeken waarmee de leerling op
school werkt aan de slag. Pre-teaching is
hierbij ook een effectief middel.
Ik hoop jou/u in de toekomst van dienst
te kunnen zijn!
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AANTAL

PER UUR

Basisschool

4-6

€ 7,50

Voortgezet
onderwijs

2
1
2
1

€ 15,€ 20,€ 15,€ 25,-
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