CURICULUM VITAE van

Shelly Roso
Persoonsgegevens:

Opleidingen:

Naam
Roepnaam
Woonplaats
Mobielnummer
E-mailadres
Website

2008 - 2009
1993 - 1994
1992 - 1993
1989 - 1992
1987 - 1989

: R.P. Roso
: Shelly
: Nijmegen
: 06- 51235165
rproso@hotmail.com
www.ideeshellyroso.nl

Profiel:
Mijn interesses en ervaringen liggen op het
gebied van: ondersteunend en stimulerend
begeleiden, waarbij ik inspeel op dat wat de
ander kan, weet en waarin diegene zich wil
ontwikkelen (intrinsieke motivatie).
De middelen die ik daarbij kan inzetten en of
waar ik bij kan ondersteunen zijn o.a. spel &
beweging, lees- en taal bevorderende middelen.

Mijn karakter eigenschappen zijn: creatief,
doorzetter, berokken en inspirerend.
Daarnaast ben ik klantvriendelijk en hou ik van een
opgeruimde werkomgeving.

Wat eerdere leidinggevenden over mij
gezegd of geschreven hebben:




‘Shelly kan uitstekend met probleem- en
zorgkinderen omgaan.’
‘Shelly is erg goed op creatief gebied en
oplossingsgericht.’
‘Shelly straalt een bepaalde rust uit en is
betrokken.’

SPW 3 ‘Kinderopvang.’ Diploma
HBO Creatieve Therapie Dans.
HBO SPH. Propedeuse
MDGO-CCD. Diploma
KMBO-CT Restaurant kok.
Diploma

Cursussen/deelkwalificaties/modules:
2008 – 2021
Cursussen/trainingen op het gebied van
Pedagogiek, Didactiek, Media opvoeding,
Specialist leesbevordering.
2021
EHBO en BHV herhalingscursus.
2007 - 2021
Bijscholing/cursussen op het gebied van
ICT & website vaardigheden.
2008 - 2012
Cursus/trainingen op het gebied van
‘Begeleiden van speciale- groepen
kinderen.’
2007 - 2012
Cursussen/trainingen op het gebied van
‘Spel-, beweging en dans.’ en creatief
schrijven.
1993
Training: Recreatiewerker (Recreatiewerk
Noord-Holland).

Taalvaardigheden:
Nederlandse taal – Goed mondeling en schriftelijk
Engelse taal - Redelijk mondeling en schriftelijk.
Duitse taal - Matige beheersing, is in-/op te halen.
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Werkervaring:
2006 – hoogstwaarschijnlijk 2022
Pedagogisch medewerker in de kinderopvang.
Taken o.a. binnen een brede schoollocatie
(2008 – 2012)
Meedenken en mee-opstarten van de pilot als enige
pedagogisch medewerker op de locatie.
Nauw samenwerken met het schoolteam en het team
‘huiskamer’ van welzijnsorganisatie Tandem.
Begeleiden van stagiaires PW niveau 3. Dagelijkse
Pedagogisch medewerkers gerichte taken.
Taken binnen de Tussen schoolse opvang
(2006 – 2013)
Coördinerende taken. Her-opzetten en -ontwikkelen
van de Tussen schoolse opvang waarvan 90% van de
groep kinderen en de ouders pas in Nederland
woonden (nieuwkomers).
Nauw samenwerken met het schoolteam/de
schooldirectie.
Signaleren en bespreekbaar maken van
aandachtspunten binnen de Tso.
Werkzaamheden als TSO kracht.
2013 - 2015
Aandachtfunctionaris Pedagogiek
Observeren, meten en in beeld brengen van het
Pedagogisch klimaat op enkele Bso’s en
Peuterspeelzalen.
Signaleren en bespreekbaar maken van
knelpunten/aandachtspunten binnen het Pedagogisch
klimaat a.d.h.v. de scoren.
Volgen en bewaken van het Pedagogische klimaat op
enkele Bso’s en Peuterspeelzalen.
2000 - 2002
Voorbereidend zelfstandige Vakkracht dans
(met name in de aandachtwijken in Nijmegen e.o.)
onder andere samengewerkt met: Welzijnsorganisatie
Tandem, gemeente Nijmegen, Lindenberg, Edu-art,
Cos, KION, Kunstbende.
1994
Recreatieleider B Camping St. Maartenszee

Nevenactiviteiten en verworven
competenties:
maart 2021-maart 2022
- Klassenondersteuner particuliere
spirituele onderwijsschool.
april-oktober 2019 & augustus-december 2020
- Klassenondersteuner op een Basisschool
voor Nieuwkomers.
2014- heden
- Derde prijs behaald bij de Nijmeegse
Literatuurprijs 2021
- Derde kinderboek geschreven, is dit
najaar uitgebracht.
- Vervaardigen en verhuren van educatievespelboxen en spelkoffers.
- Twee Kinderboeken geschreven; ‘De
laatste opdracht’ en ‘Holly D.
jongen/meisje’ uitgebracht door
Uitgeverij EigenZinnig.
- In de top 10 terecht gekomen van de
Nijmeegse Literatuurprijs 2018
- Diverse verhalen van mij zijn in bundels
of bij Literaire tijdschriften uitgebracht.
1995 - heden
- Gastlessen gegeven n.a.v. mijn
kinderboeken.
- Gastlessen gegeven aan Roc studenten en
TSO teams betreft gedrag en ontwikkeling
bij kinderen.
- Diverse workshops/cursussen vervaardigd
en begeleid op het gebied van ‘spelbeweging en dans’ aan peuters, kinderen
in de basisschool-leeftijd en aan
volwassenen.
- Projectvoorstel bedacht & vervaardigd,
om gezonde voeding en gezond bewegen
binnen het overblijven op school op de
kaart te zetten (i.s.m. voedingscentrum &
Smak).
- Idee ingebracht en meegewerkt aan een
gerealiseerde parkevenement i.h.k.v.
‘Nijmegen 2000’ (tot 2013 was dit het
jaarlijkse parkfeest in de wijk Altrade).
1988

-
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Kook- & bakles gegeven op een MLK
school/internaat in Ormskirk (Engeland).

