Tijdschema solliciteren lio augustus en lint lio 2020-2021

datum

omschrijving activiteit

wie

Deadline voor het binnen zijn van de
woensdag

vacatures bij de stageadministratie:

20 mei 2020

stagebureau.pabo@saxion.nl

maandag 25 en

Ordenen van de lio vacatures

opleidingsscholen

Martin Pieters

dinsdag 26 mei
Sollicitatietraining voor studenten die na de
zomervakantie starten met de lio.

Miriam Meiberg,

Lio vacatures zijn te vinden op de website:

schoolopleiders,

woensdag 27 mei

www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl

evt. BOC’s en

14.00u -16.30u

Beschikbaar voor studenten die toestemming

studenten

hebben gekregen van de examencommissie
om te solliciteren.

online

Studenten selecteren vacatures waarop zij
donderdag 28 mei
t/m zondag 31 mei

willen solliciteren en schrijven
sollicitatiebrieven. Deze worden per e-mail

studenten

naar de opleiders verstuurd.
Doornemen van sollicitatiebrieven, uitnodigen

maandag 1juni
dinsdag 2 juni

van kandidaten voor sollicitatiegesprekken,
informeren van studenten die niet voor een

donderdag 4 juni
t/m donderdag 18

schoolopleiders

gesprek worden uitgenodigd.

Voeren van sollicitatiegesprekken.

juni

schoolopleiders
en studenten

Studenten en opleiders laten weten of de lio
uiterlijk

vacature vervuld is en door wie aan

schoolopleiders

vrijdag 19 juni

stagebureau.pabo@saxion.nl

en studenten

Indien nodig: matchen van studenten die nog
geen lio stageplaats hebben.
Vanaf 22 juni

De procedure zal vóór de zomervakantie
afgerond zijn.

Miriam Meiberg
en studenten

Schema lio september en lint lio 2020-2021
welke studenten

Periode: van 10 februari tot de
zomervakantie
Regio noord: maandag 17
augustus t/m 8 januari
Regio zuid: maandag 24 augustus
t/m vrijdag 15 januari

lio september

Ongeveer 20 voltijdstudenten

2020-2021

Regio midden: maandag 31
augustus t/m vrijdag 22 januari
N.B. op woensdag kan de lio niet
ingezet worden. Dit is de lesdag
op de pabo.

Lint-lio

waarschijnlijk 1 voltijdstudent

2 dagen per week, verdeeld over

en 1 deeltijdstudent

het gehele schooljaar

De lio wordt met een opbouw maximaal vier dagen per week voor de groep geplaatst;
niet op de woensdag, dit is de lesdag op de pabo.
Heeft u interesse om als opleider met uw lio vacature deel te nemen aan
de sollicitatietraining op woensdagmiddag 27 mei?
Stuur een e-mail naar Miriam Meiberg: m.h.meiberg@saxion.nl.
Zij verzorgt de sollicitatietraining online.

