
Persoonlijke gegevens 

Justin Goedegebuur 
Plutopad 18  
3204TK Spijkenisse 
Tel. : 0181- 774153 
Mobiel: 06-30110904  
(dagelijks na 17u Donderdag gehele dag) 
E-mail: J.D.Goedegebuur@live.nl 
Geboren: 16-04-1985 te Hellevoetsluis 
Burgerlijke staat: gehuwd vader van drie 
Vervoer: Rijbewijs B, eigen auto 
 
Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/justin-goedegebuur-3800b7b0/  

Wie ben ik 

Ik ben Justin ik sta sinds mijn 18e met veel plezier voor de klas. In mijn ruim 15 jaar in het onderwijs 
heb ik me altijd gericht op het prikkelen van de interesse van leerlingen.  Het mooiste moment vind ik 
toch de blik van een kind als hij of zij oprecht iets voor het eerst begrijpt.  Deze momenten en zien hoe 
leerlingen gedurende een schooljaar groeien in hun ontwikkeling, zijn de dingen die mij elke ochtend 
weer de energie en het enthousiasme geven om me volledig in te zetten.  
Ik ben als leerling van Penta, via een kweekvijverproject doorgestroomd naar docent bij Penta, dit 
heeft mij de kans gegeven om op verschillende scholen ervaring op te doen in alle lagen van het VO. 
Woorden om mijzelf te omschrijven, ik ben creatief, enthousiast over mijn vak, kan goed in teamver-
band samenwerken, georganiseerd, heb oog voor detail, kan me inleven in anderen en 
heb een zorgzaam karakter. 
Naast mijn werk ben ik getrouwd en vader van twee jongens en een meisje in de leeftijd van 6  tot an-
derhalf  die mij heel veel geluk brengen. Ook ben ik al jaren als bestuur actief bij een hobbyvereniging 
waarbij ik mijn creatieve ei kwijt kan in de vorm van miniatuurbouw en schilderen.  

Werkervaring  

Primaire taak Docent Biologie, Mentor/Coach.     
Daarnaast ook taken als:  
• Begeleider van Dalton uren,  
• Huiswerk begeleider 
 

Primaire taak Docent Biologie, Mentor/Coach.     
Daarnaast ook taken als:  
• Begeleider van Dalton uren,  
• Huiswerk begeleider 
• Het bieden van Tweetalig onderwijs 

Primaire taak Docent Biologie/ Mentor 
Ervaring met het verzorgen van de volgende lessen: 
Onderbouw, Biologie, Rekenen, Verzorging  
Bovenbouw Biologie, ANW en NLT. 
Werkzaam geweest op diverse locaties met taken als: 

  

Aug 2017 – Juli 2019 

Lentiz Dalton Mavo 

Aug 2003 – Juli 2017 

Penta College CSG 

Aug 2019 – Heden 

Stanislascollege  

Dalton Delft 

https://www.linkedin.com/in/justin-goedegebuur-3800b7b0/


 

• Buiten rooster activiteiten coördinator, 
Organisatie school feesten en aansturen van de leerling vereniging.  
contact met buitenschoolse instanties 

• Huiswerkklas Coördinator. 
Opstellen leerplannen, contact met speciaal leerlingbegeleider 
overzien administratie , contact ouders 

• Organisatie diverse activiteiten personeel (Lustrum, Personeelsdag, etc) 

• Werkgroep  meerdaagse excursies, Plannen en organiseren van werkweken. 

Opleidingen en kwalificaties 

2003 – 2007  Bachelor of Education (BEd) Studierichting Biologie (met diploma afgerond) 
 * Minor Scheikunde in de klas 
 

1997 – 2003 Havo (met diploma afgerond) 
Penta College CSG Angelus Merula 

Pc-Vaardigheden  

Vertrouwd met de volgende programma’s 

Administratief: 

- Magister 
- Som 
- Itslearning 
- Studyflow 
- Rtti online 

 

Ook vertrouwd met algemenere digitale pakketten, 

- Word 
- Excel 
- PowerPoint  
- Publisher 
- Google Classroom 
- LessonUp 

Ervaring als vrijwilliger  

aug. 2004 – dec. 2009  Leiding Blauwe Vogels Metrogroep Rotterdam 
  Scouting Nederland  
  Activiteiten begeleiding, jong gehandicapten. 

 

Dec. 2005 – Heden Lid Hobby vereniging “Da Klub”  
  Organisatie club Toernooien in 2012 en 2013 
  Contact met speellocatie, Opzetten planning competitie 
  Gastheer op toernooien. 


