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 WERKERVARING 
Leerkracht speciaal basisonderwijs | SBO Petrus Dondersschool te Gemert  
2005 – 2015 
De meeste jaren heb ik les mogen geven in middenbouwgroepen. Maar ik was ook 
verantwoordelijk voor andere leeftijdsgroepen. Het werken op een SBO hield me scherp. Mijn 
zelf reflecterend vermogen liet me altijd een stapje verder zetten in mijn eigen ontwikkeling. 
Daardoor mocht ik groeien tot een goede gespecialiseerde groepsleerkracht en 
gewaardeerde collega. 

Rekencoördinator | SBO Petrus Dondersschool te Gemert  
2013 – 2015 
Samen met het MT een doelgerichte proces in gang gezet, gericht op de verbetering van het 
rekenonderwijs. Het houden van werkgroepbijeenkomsten en leiden van teamvergaderingen 
om dit doel te verwezenlijken behoorde tot mijn taken. Dit leidde uiteindelijk naar het kiezen 
van een geschikte rekenmethode passend bij het onderwijs van deze school.  

Unieke ervaring: Het leiden van teamvergaderingen, waarbij didactische inhoud en kennis 
werden gedeeld. Vanuit de praktijk, de haalbaarheid en gedragen door het team hebben we 
het rekenonderwijs een boost gegeven.  

Auteur educatief materiaal | Malmberg 
2005 – HEDEN 
Mijn hele werkzame leerkracht carrière heb ik naast voor de klas staan educatieve content 
geschreven. Het auteursvak mocht ik leren bij het ontwikkelen van Pluspunt 3. Extra 
lesmateriaal geschreven voor het digitale platform Mijn Malmberg. En de laatste jaren als 
zelfstandig auteur voor Pluspunt 4 en Wereld in Getallen 5.  

 OPLEIDING 
Leerkracht / PABO (fontys hogeschool)  
afstudeeronderwerp: realistisch rekenonderwijs op een  SBO.  

Remedial teaching / (fontys hogeschool)  
afstudeeronderwerp: rekendiagnostiek 

Master special educational needs / (fontys hogeschool)  
Afstudeeronderwerp: interactieve werkvormen inzetten bij rekenen.  

Verschillende cursussen / (allerlei)  
cursus autisme –rekencoördinator - teamscholing pedagogisch  tact – teamscholing cluster 2 
onderwijs 

MARIEKE VAN LIEROP 
CREATIEF – SOCIAAL – VEELZIJDIG – BETROKKEN – KUNDIG 
 
Trotse eigenaresse maRiEKEN ontwikkelt. Ik ben gericht op didactische ontwikkeling binnen het 
primair onderwijs. Mijn specialisatie is reken- en wiskundeonderwijs. Door mezelf continu te 
prikkelen en te verdiepen in de laatste ontwikkelingen blijf ik scherp. Die theoretische kennis zet ik 
om in de praktijk. Het  schrijven van educatief materiaal, meedenken met een leerkracht/team of 
begeleiding bij een kind.  
Kortom denk groot, begin klein. Ik onderschrijf het belang van continu leren en reflecteren, 
waarbij grote en kleine stappen kunnen worden gezet.  
Ik floreer in een team van betrokkenen, waarbij samen en verbinding centraal staan, want ik wil 
ontwikkeling bij de ander en mezelf te weeg brengen.  
 

 
 

     

 

 
 


