
   

Contactgegevens
0638552188 (Mobile)
jamal003@hotmail.com

www.linkedin.com/in/jamal-
mouhmouh-143974a8 (LinkedIn)

Belangrijkste vaardigheden
Coaching
Lesgeven
Sociale media

Certifications
Auditor
rots en water instituut
Pabo diploma groepsleerkracht
basisonderwijs
Assessor groepsleerkracht en IB
primair onderwijs
Schoolleiders diploma ( directeur
PO )

Jamal Mouhmouh
Directeur basisschool ( PO )
Amsterdam

Samenvatting
Als directeur van een basisschool geef ik richting het
onderwijsproces gebaseerd op kernwaarden, missie en
onderwijskundige visie. Altijd oog voor ieder uniek kind op school
en samen met het team wordt een passend onderwijsaanbod
gerealiseerd, zodat ieder kind zijn/haar talenten volledig kan
ontwikkelen.

Mijn kracht als directeur zit vooral in het sturen van
vernieuwingsprocessen, de implementatie en de borging van die
processen.

Kennis  van moderne onderwijsontwikkelingen en inzichten is bij mij
aanwezig en weet deze om te zetten in praktisch toepasbaar beleid.

Zorg dragen voor de bewaking van de onderwijskwaliteit en
opbrengstgericht werken zijn zaken waar ik dagelijks mee bezig ben.

Een zichtbare leider. Duidelijk in mijn communicatie (helder, open,
concreet, direct) en een toegankelijk aanspreekpunt voor ouders en
personeel.

Ervaring

Basisschool An Nasr (' Overwinning' ) 
Directeur basisschool 
augustus 2015 - Present (6 jaar 2 maanden)
Alkmaar en omgeving, Nederland

Onderwijsbureau Docile
Eigenaar
september 2021 - Present (1 maand)
Amsterdam Nieuw-West, Provincie Noord-Holland, Nederland

Onderwijsbureau heeft een ruim en breed aanbod van lessen en
arrangementen. 7 dagen per week geopend.
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Zo geven wij bijles  in de meeste vakken van het basisonderwijs, te denken
aan rekenen, begrijpend lezen, spelling en studievaardigheid. Bijles is bij ons
niet alleen bedoeld voor taal- of reken zwakke leerlingen. Het is ook bedoeld
voor pluskinderen die de nodige verrijking op school niet krijgen. Zo zullen
we voor o.a. deze leerlingen programmeercursussen en 21st century skills
programma's verzorgen.

Verder zullen er ook bijlessen gegeven worden in een aantal vakken op
VMBO-, HAVO- en VWO-niveau. Je kunt hierbij denken aan Nederlands,
Wiskunde, Engels, Economie en de NASK. Wij zullen hiervoor capabele
begeleiders inzetten.

Verder zijn de volgende trainingen te volgen:
•Examentrainingen VMBO, HAVO en VWO
•Training rekenen en taal voor ( toekomstige ) PABO studenten
•Programmeercursussen Mindstorms en Python in het kader van
talentontwikkeling

Niet onbelangrijk is onze mogelijkheid om een docent in te schakelen voor
alle oudergesprekken op de school van uw kind. Deze leerkracht kan u of
adviseren of samen met u het gesprek voeren en bijstaan.

Onze kracht ligt in:
•Kleine groepen!
•Een persoonlijke aanpak
•Ons leerlingvolgssysteem
•Een enthousiast en betrokken team
•Kennis van zaken

Indien u nog vragen hebt, kunt u ons bellen op het volgende telefoonnummer
06-38552188. U kunt ook een berichtje sturen ( www.docile.nl ) met uw
contactgegevens, dan bellen wij u terug.

Basisschool Al Wafa
6 jaar 1 maand

adjunct-directeur
januari 2014 - augustus 2015 (1 jaar 8 maanden)

leerkacht
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augustus 2009 - januari 2014 (4 jaar 6 maanden)

stichting Noor
leerkracht
augustus 2007 - augustus 2009 (2 jaar 1 maand)

Opleiding
Bmc advies
Opleiding auditoren · (2017 - 2018)

Competentiethermometer BV
Assessor leerkrachten & IB in het PO, Assements en rapportages voor primair
onderwijs ( leerkrachten en IB-ers ) · (2015 - 2015)

magistrum
post-HBO, directeurenopleiding basisonderwijs · (2012 - 2014)

Hogeschool IPABO
Lerarenopleiding, Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) / Opleiding tot
leraar basisonderwijs · (2006)

Leidse hogeschool
Bachelor of Science (B.Sc.), Technische informatica · (2016)
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