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Beste (oud)medewerkers. 

De feestdagen beginnen alweer te naderen en ik weet dat op de scholen alle zeilen bijgezet moeten 

worden om het onderwijs goed te organiseren. Dit vraagt op dit moment heel veel extra inspanning 

van jullie. Elke dag is weer anders omdat je niet weet hoe de schooldag eruit gaat zien. Leerlingen 

die ineens in quarantaine moeten of collega’s. In een tijd waarin er een groot tekort is aan invallers 
is dit extra ingewikkeld omdat er daarom met regelmaat groepen thuis moeten blijven.  

Jullie inzet en creativiteit verdienen een groot compliment. 



In de voorgaande weken heb ik diverse scholen bezocht. Dit bestuursbezoek onderwijskwaliteit 

komt voort uit ons kwaliteitszorgsysteem. In de praktijk betekent dit dat ik eens in de twee jaar alle 

scholen bezoek (en soms vaker). In de voorgaande weken heb ik basisschool De Ratel, basisschool De 

Brink en Sterrenschool Eigenwijs bezocht. Donderdag, vanwege de nieuwe regels, had ik een digitale 

ontmoeting met de Vitusschool van het educatief cluster. Tijdens zo'n bezoek leg ik verschillende 

klassenbezoeken af met de directeur, Intern begeleider of MT-lid. Daarnaast heb ik een gesprek met 

de directie en is er aan het einde van de dag een teamvergadering. Ik heb tijdens de bezoeken weer 

veel voorbeelden gezien van goed onderwijs en met name de teambijeenkomst geeft mij elke keer 

weer nieuwe inzichten. Goed om met regelmaat samen over onderwijs en de diverse uitdagingen te 

spreken. Heerlijk om voorbeelden van samen krachtig leren in de praktijk te zien. Jullie doen ertoe in 
de ontwikkeling van onze kinderen naar wereldburger. Ik kijk uit naar de volgende bezoeken.  

Helaas lopen de besmettingen in onze regio en in Nederland weer hoog op en daarom kunnen veel 

zaken niet doorgaan. Zo kan de aangekondigde nieuwjaarsreceptie Lijn 83 voor (oud)medewerkers 

nu al voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. Ook andere bijeenkomsten moeten anders 
georganiseerd of aangepast worden.  

Ondanks de diverse uitdagingen die je elke dag weer tegenkomt in je werk hoop ik dat je samen met 
de kinderen en als team kunt genieten van de feestdagen.  

Michiel Leijser 

College van bestuur 

Onderwijsinhoudelijk 

Samen krachtig leren 

Op woensdag 13 oktober jl. ontmoetten onze jonge professionals elkaar op ons mooie 

bestuurskantoor om van en met elkaar te leren rondom het thema klassenmanagement. Aan de 

hand van praktijksituaties zijn ervaringen uitgewisseld over orde in de klas. Trots op onze jonge 

leerkrachten! 



Teachers 4 Teachers 

Jambo collega’s, 

Na twee jaar is het wellicht weer mogelijk om in het voorjaar met een groep leraren po, vo en 

specialisten jonge kind en special needs vanuit Teachers for Teachers naar Kenia af te reizen. De reis 

zal plaatsvinden vanaf 16 of 17 tot en met 26 of 27 februari 2022. Lijn 83 maakt deelname voor 

leerkrachten mogelijk in de voorjaarsreis en directeuren in de najaarsreis. (Zie beleidsplan in de 

digitale boekenkast: Beleidsplan Teachers4Teachers Lijn83)  

Voorwaarden om mee te mogen gaan zijn: 

• De  deelnemer heeft een vaste benoeming bij Lijn 83

• De deelnemende leerkracht heeft toestemming van zijn/haar directeur om gedurende de
reis afwezig te zijn van school

- Eventuele nodige vervanging wordt vergoed door Lijn 83, maar moet wel
georganiseerd kunnen worden door de school / directeur

• De deelnemer is gevaccineerd Wil jij graag mee op onderwijsavontuur?Schrijf een

motivatiebrief waarom juist jij mee zou moeten gaan met T4T naar Kenia namens Lijn 83.

Daarin zien we graag ook persoonlijke ontwikkeldoelen opgenomen die een relatie leggen

tussen het werk in Kenia en het werk in Nederland, specifiek reflecterend op Lijn 83. Op

maandagmiddag 20 december worden alle kandidaten individueel uitgenodigd om over de

aanmelding in gesprek te gaan. Graag lezen wij in de brief dan ook de tijden dat je die
middag beschikbaar bent.



Mocht je meer willen weten over Teachers for Teachers, sluit dan zaterdag 27 november digitaal 

aan bij de informatiebijeenkomst (zie bijlage). Bekijk de website van T4T of de inspiratievideo via 

deze link: https://www.youtube.com/watch?v=TRR4zTLTmWA 

Je motivatiebrief kun je tot uiterlijk dinsdag 14 december sturen naar: 

Judith Sliedregt en Marcella van Wanroij, m.vanwanroij@lijn83po.nl1  

We zien uit naar jullie brieven! 

Judith en Marcella 

1mailto:m.vanwanroij@lijn83po.nl  



Personeel en organisatie 

Uitruilregeling ‘reiskosten woon-werk’ 2021 

De mogelijkheid om gebruik te maken van de uitruilregeling “reiskosten woon-werk” is binnen Afas 
InSite geactiveerd. 

Deze regeling is aantrekkelijk voor alle medewerkers van Lijn 83 tenzij er in de nabije toekomst 

sprake is van een uitkeringssituatie (anders dan pensioen). Ook als je in de buurt van jouw school 
woont levert het financieel voordeel op. 

Wil je hier gebruik van maken, doe dit vóór 1 december a.s.  

Regeling vakbondscontributie 2021 

Indien van toepassing kun je gebruik maken van het fiscale voordeel door het formulier van jouw 
vakbond in InSite te uploaden. Het voordeel wordt met de eindejaarsuitkering verrekend. 

Ook hiervoor geldt: wil je hier gebruik van maken, doe dit vóór 1 december a.s. 

Afsluiting salarisjaar 2021 

Alle mutaties (wijzigingen, vervangingen, uitbreidingen, declaraties en salarisgegevens) die 

betrekking hebben op boekjaar 2021 moeten voor of tijdens de kerstvakantie worden aangeleverd. 
Om alles verwerkt en gecontroleerd te hebben is de harde sluitingsdatum 5 januari.  

Mutaties die na 5 januari ontvangen worden komen terecht op boekjaar 2022. Dit betekent voor 

medewerkers uitbetaling tegen tarief bijzondere beloning en opname in de jaaropgave van 2022 wat 
mogelijk nadelige gevolgen kan hebben. 

AFAS herinrichting 
AFAS herinrichting 

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe herinrichting van AFAS die dient 
te zorgen voor; 

• Gebruiksvriendelijke processen met een korte toelichting binnen de AFAS omgeving.

• Laagdrempelige omgeving

• Lagere foutgevoeligheid bij gebruikers

• Herinrichting van workflows, die zorgen van automatisering en een zo soepel mogelijk “over

en weer” communicatie tussen Lijn83 en (toekomstig) medewerker.

• Inrichting van AFAS pocket app als snelle applicatie voor snelle handelingen, meer informatie

hierover staat onder ICT.

Deze herinrichting is na de vakantie afgerond en is in 2022 gebruiksklaar. 

Iedere medewerker ontvangt hierover een bericht op zijn Lijn 83 mailadres. 



Nieuwsjaarsreceptie 

Helaas kan de geplande nieuwjaarsborrel – netwerkmeeting op 12 januari 2022 - door de 
aanhoudende Corona ontwikkelingen niet doorgaan. 

Terugkomdag pensionada 

I.v.m. de aangescherpte maatregelen is besloten om deze terugkomdag naar het voorjaar van 2022 
te verplaatsen.

Lunchbonnen lerarendag 2020 
De lunchbonnenactie is i.s.m. De Fabriek in Heijen verlengd tot 1 maart 2022 onder de volgende 

voorwaarden: 

De bon is géén tegoedbon en alleen geldig voor het daarop vermelde arrangement. 

De bon kun je uitsluitend inleveren na reservering met daarbij de vermelding  dat je van de “Lijn 83 

lunchbon” gebruik wilt maken. 

Update personalia 

Alle medewerkers worden verzocht om hun persoonsgegevens, m.n. privémailadres en 06-
telefoonnummer, nog eens goed na te kijken en te wijzigen, c.q. aanvullen indien van toepassing. 

ICT binnen Lijn 83 

AFAS online 
Het inloggen met twee-factorauthenticatie op AFAS Online via sms stopt met ingang van 1 januari 

2022. 

Als je op dit moment sms als 2-factor authenticatie gebruikt om in te loggen in Afasonline.nl, is 
onderstaand bericht van toepassing.  

Maak je al gebruik van de Afas pocket app om in te loggen op Afasonline.nl, dan kun je onderstaand 
bericht negeren! 

De reden van deze wijziging is dat sms als tweede factor voor het inloggen niet de veiligste keuze is. 

Sms wordt door veel partijen nog gebruikt als tweede factor, maar in de berichtgeving rond security2 

komt naar voren dat hier risico's aan kleven. Zo is inloggen met sms kwetsbaar voor onderschepping. 

Maak je nog gebruik van sms? Dan adviseren we je over te stappen naar inloggen 

2https://klant.afas.nl/succesbeheer/verbeter-je-online-veiligheid-een-extra-slot-op-je-online-accounts 

Afscheid P&O manager Gerard Voesten 
Op donderdag 11 november jl. heeft Gerard Voesten samen met vele collega's en relaties
afscheid genomen van Lijn 83 tijdens een drukbezochte afscheidsrceptie. 
Wij danken Gerard voor zijn inzet en wensen hem en zijn gezin nog vele gezonde en gelukkige jaren.



via AFAS Pocket. Dit is veiliger en je hoeft geen code over te typen, waardoor dit ook nog eens 
makkelijker is. 

 Het bevestigen via sms blijft wel bestaan bij de eerste aanmelding en bij het in gebruik nemen van 

een nieuw telefoonnummer. 

Wat zijn de alternatieven voor het inloggen via sms? 

· inloggen via AFAS Pocket app (zie het document Handleiding AFAS inloggen op onze
boekenplank)3

· inloggen via een collega (niet de meest praktische oplossing) - klik hier4 om te bekijken hoe je
dit in kunt stellen.

E-wise trainingen 

Bij Lijn 83 hebben alle medewerkers de mogelijkheid om hun eigen interesses en leerbehoeftes 
binnen het onderwijs te ontwikkelen.  Onderstaand treft je een Top 10 evaluatie van E-wise aan: 

1. Close reading; werken aan dieper tekstbegrip

2. Executieve functies; ondersteuning in de klas

3. Teams: samenwerken met collega's en leerlingen

4. Meer en beter woordenschatonderwijs

5. Edi: een introductie

6. Brein in het onderwijs

7. Kindermishandeling: werken met de verbeterde meldcode

8. Aan of uit: zo stimuleer je aandacht en concentratie in jouw klas

9. Angstige leerlingen; gezonde en ongezonde angst herkennen

10. ADHD : begrijpen en hoe ga je ermee om

3https://medewerkers.sharepoint.com/:b:/r/sites/Boekenplank_Lijn83/Gedeelde 

documenten/Werkinstructies - procesbeschrijvingen/Werkinstructies/AFAS/Handleiding AFAS 
inloggen.pdf?csf=1&web=1&e=U68xNs  
4https://help.afas.nl/help/NL/SE/plv2_use_lost.htm 



Scholen "in the picture" 

Naamwijziging Maria Goretti 
Op 16 juli jl. is de nieuwe naam onthuld:  basisschool Maria Goretti heet voortaan Stella N ova! 

Verhuisd naar: KEC Ganapja 

Lijn 83 scholen Stella Nova (voorheen Maria Goretti) en SBO De Piramide in Gennep gaan samen 
verder onder één dak in het KEC Ganapja. 

Vanaf links: De Piramide-directeur Cristel Boer, Spring-manager Femke Scholtes, Stella Nova-

directeur Isabel Jansen en Elckerlyc-directeur Leontine Müskens 

Niet langer hevig transpirerend in een muf lokaal van een sterk verouderde school, waar het 

regelmatig al ‘een sauna’ was met de huidige zomerse temperaturen. Personeel en leerlingen van 

twee van onze Gennepse basisscholen zijn hun nieuwe schooljaar gestart in een gloednieuw 

schoolgebouw met een fijn ventilatiesysteem. Dat is wel zo prettig werken natuurlijk.  

De grote verhuizing is achter de rug. Her en der staat nog een enkele onuitgepakte verhuisdoos en af 
en toe zie je nog een klusjesman. Speeltoestellen staan en later dit najaar volgt de aanplant van 
groen. 

Het is voor iedereen even wennen. Ondanks dat het een race tegen de klok was, hebben ze het 

gered. Zij zijn klaar voor onderwijs aan alle kinderen op een mooie nieuwe locatie. 



Uitgelicht: bovenschoolse conciërge 

Mijn naam is Roel Koppers en ik ben medewerker onderhoud binnen Lijn83. Ik woon in Well en ben 

getrouwd met Femmie. Samen hebben we twee kinderen, Juup van 11 en Saar van 7. We doen graag 

leuke dingen met ons gezin of maken leuke uitstapjes met vrienden. Ook zit ik bij verschillende 

verenigingen in ons dorp zoals de bouwploeg van het kindervakantie werk en het bestuur van de 

carnavalsvereniging. 

De meesten zullen mij wel kennen omdat ik op alle scholen kom. Ik ondersteun de conciërges waar 

nodig en andersom ondersteunen ze mij zodat we de veel onderhoudswerkzaamheden zelf binnen 

Lijn 83 uit kunnen voeren. Mijn werkdag is elke dag anders, of er nu een klus is met stroom, of e en 

lekkage, gewoon iets ophangen of het verhuizen van meubilair, we kunnen het bijna altijd oplossen. 

Verder bezoek ik alle scholen voor jaarlijkse controles van bijvoorbeeld noodverlichting, 

speeltoestellen of de brandmeldcentrale. Door de diversiteit blijft mijn werk elke dag een uitdaging. 

Het is fijn als er een probleem opgelost is en je daardoor een team blij hebt gemaakt. 

We komen elkaar vast wel weer een keer tegen op een van de scholen. 

Groetjes, Roel 

Wist je dat ? 

Wil jij Lijn 83 uitdragen tijdens een sportactiviteit? 

De sportshirts zijn verkrijgbaar op het bestuurskantoor in de maten S t/m XXL. 

informeer bij het secretariaat via 0485-540939 naar de mogelijkheden.



Kerstwens 

Tips

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog leuke tips en/of vragen hebben, stuur ze 
gerust door naar de redactie van Lijn 83. 
Dit kan per mail naar nieuwsbrief@lijn83po.nl



5mailto:nieuwsbrief@lijn83po.nl 




