
Banenmarkt Leerkrachten en 

Onderwijsassistenten Lijn 83 
 

Op dinsdag 21 mei vindt de banenmarkt plaats voor de scholen van Lijn 83. Tijdens de 
banenmarkt kun je jouw interesse voor een bepaalde vacature kenbaar maken. Alle scholen 
zijn vertegenwoordigd, ook als een school op dit moment geen vacature heeft. 
Het kan zomaar zijn dat er na de banenmarkt wel een vacature ontstaat. Maak van deze 
gelegenheid gebruik en presenteer jezelf aan de directeur van de school waar jij interesse in 
hebt!  
 
Praktische informatie en voorbereiding 
 
Voor wie:       Medewerkers van Lijn 83 en externe belangstellenden. 
Datum:           Dinsdag 21 mei 2019. 
Tijdstip:          Start 16:30 uur. 
Locatie:          Bestuursbureau Lijn 83, Picardie 32a in Gennep. 
 
Aanmelden voor de banenmarkt? klik hier (aanmelden is mogelijk tot en met zondag 19 mei). 
 
Als je naar de banenmarkt wilt komen vul dan dit formulier in en neem enkele exemplaren 
hiervan mee naar de banenmarkt. 
 
Vacatures functie Leerkracht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: bij de invulling van vacatures met een kleine omvang bestaat de mogelijkheid om dit te combineren met werkzaamheden in de 

vervangerspool. 
 
 

  

De Piramide middenbouw 1,0 fte 

De Vonder    bovenbouw 0,5 fte 

Adalbert groep 4 0,4 fte 

Catharinaschool groep 2/3 + plusklas 0,4 fte 

Catharinaschool    groep 1/2 (vrijdagochtend) 0,1 fte 

't Kendelke     middenbouw 0,2 fte 

't Kendelke    onderbouw 0,4 fte 

De Ratel middenbouw 0,4 fte 

Vitusschool Midden/bovenbouw 0,4 fte 

Pool     diverse 1,4 fte 

https://forms.gle/QZMTeL2wydyiXu7HA
https://docs.google.com/document/d/1kq8wbyLhUDVCtmj06eT9ZEn7UdZmyvJYZ36FDLqRj1U/edit?usp=sharing


Vacatures functie onderwijsassistent: 

De Grote Lier                diverse groepen  0,5 fte            

De Vonder    onderbouw                                      0,5 fte 

De Ratel    diverse groepen 0,5 fte 

Pool     in voorbereiding ? 

Ondersteuningsloket diverse scholen    0,4 fte      

 
Informatie over de scholen van Lijn 83 kun je vinden op de websites van de afzonderlijke 
scholen. 
 
 
Programma en procedure 

 

 

Op 23 mei vindt besluitvorming plaats door het College van Bestuur inzake de voorgedragen 

benoemingen. Met iedereen  waarmee een vervolggesprek heeft plaatsgevonden maar niet 

is benoemd wordt uiterlijk 28 mei contact opgenomen door de directeur. 

 

We hopen op een grote opkomst! Er zijn mooie vacatures die kansen bieden voor degenen 

aan het begin van hun carrière in het onderwijs, degenen die toe zijn aan een nieuwe 

uitdaging en/of een volgende stap in hun loopbaan willen maken. 

 

Graag tot ziens op dinsdag 21 mei. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerard Voesten, beleidsmedewerker P&O. 

 

Dit bericht is onder de aandacht gebracht van alle medewerkers van Lijn 83 en is met name bedoeld voor Leerkrachten en 

Onderwijsassistenten. Externe belangstellenden worden per mail over bovenstaande geïnformeerd. 

16:30 - 16:40 uur Ontvangst en uitleg banenmarkt. 

16:40 - 17:45 uur Speeddaten met directeuren van de betreffende scholen. 

17:45 uur Doorgeven interesse vervolggesprek. 

17:45 - 18:15 uur Soep met broodjes. 

18:15 - 19:30 uur Vervolggesprekken (maximaal 3 van 20 minuten). 

19:30 uur Bijeenkomst directeuren waarin de mogelijke matching besproken wordt. 


