
   
 
 
 
Op onze school is zowel in 2023 als in 2024 plaats  voor 
 

Leerkrachten in Opleiding(LIO) 
 

Informatie 
- Wij kunnen in de onder- én bovenbouw een LIO-baan bieden. 
- De school telt momenteel 560 leerlingen verdeeld over 24 groepen. 
- Wij zijn gehuisvest in twee prachtige gebouwen.  Een onderbouwlocatie voor groep 1 t/m 4 en 

een bovenbouwlocatie voor groep 5 t/m 8. 
- Er zijn zestig zeer betrokken medewerkers aan onze school verbonden. 
- Passend onderwijs voor alle leerlingen vinden wij erg belangrijk. 
- Wij werken met eigentijdse methodes en materialen. 
- In de groepen 1 en 2 worden de Leerlijnen jonge kind binnen ParnasSys gebruikt om de 

ontwikkeling van de leerlingen te volgen. 
- Er wordt altijd samengewerkt met parallelcollega’s. 
- Salariëring vindt plaats in schaal LB.  

Als LIO krijg je, conform cao-PO, 50 % van salarisschaal LB-1 uitbetaald. Dit komt neer op € 
1430,00 bruto per maand. 

- Als LIO heb je bij goed functioneren een pré wanneer er een vacature ontstaat! 
 
Functie eisen: 

- Het reformatorisch onderwijs uit overtuiging willen dienen. 
- Open staan voor samen werken en samen leren in het team. 
- Goed kunnen omgaan met verschillen binnen de groep. 
- Hart en oog hebben voor zorgleerlingen. 

 
Procedure: 

- Sollicitatiegesprek met de sollicitatiecommissie. 
- Een proefles kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

 
Belangstelling? 

- Graag verstrekken wij nadere informatie. Een kennismakingsbezoek wordt op prijs gesteld. 
- Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met : 

• Dhr. P.(Peter) Dirksen, schoolleider en teamleider groep 1 en 2,   
tel. nr. school  0345-571192 / 06-29212257 

• Dhr. F.T.(Fred) Hol, teamleider groep 3 en 4,  tel. nr. school 0345-571192 / 06-15197747 

• Mw. M.(Maria) Keizer, teamleider groep 5 en 6, tel. nr. school 0345-571192 / 06-38141283 

• Dhr. P.J.(Pieter-Jan) Ebbers, teamleider groep 7 en 8,  tel. nr. school 0345-571192 / 06-
53494223. 
 

- Sollicitaties kunnen binnen 10 dagen gericht worden aan de schoolleider: pdirksen@rsgm.nl 


