
 
 

SKBA is een organisatie waarvan zes scholen deel uit maken. Dit zijn 

de Bonifacius, de Jenaplaneet, de Meridiaan, het Spectrum, het 

Spinnewiel en het Vianova. Op de zes scholen van SKBA krijgen 

ongeveer 1.900 leerlingen dagelijks les en werken ongeveer 170 

medewerkers. 

 

 

Voor de SKBA is het essentieel dat iedere school specifiek is en zijn eigen 

kerncompetenties heeft, zodat ouders die voor het katholiek basisonderwijs kiezen de 

mogelijkheid hebben een school te kiezen die bij hun opvattingen en hun kinderen past. 
SKBA biedt zowel klassikaal -, jenaplan- als fasen onderwijs aan. 

 

 

 
Invallen via RTC Cella met de zekerheid van een vast 

inkomen, 0,6 - 1,0 WTF 
 

 
School:  Diverse scholen van diverse besturen 

Functie:  Leerkracht in het kernteam van SKBA, invallen bij meerdere besturen via 

Regionaal Transfercentrum (RTC) Cella 

Dagen: In overleg 

WTF:  0,6 tot 1,0 WTF 

Eis(en): Afgestudeerd aan de pabo, geldig VoG kunnen overleggen, bereid zijn tot 

invallen in groep 1 tm 8, flexibel inzetbaar, voorkeur voor leerkrachten met beschikking 

over rijbewijs en auto (ivm de inzetbaarheid in de regio) 

 

Periode: per direct tot 31 juli 2017 

 

Overige info: medewerkers uit het kernteam van SKBA hebben een dienstverband bij 

SKBA voor een vast aantal uren tot het einde van het schooljaar. Zij vallen, via RTC 

Cella, in bij de scholen van tien besturen. Dit invallen biedt de mogelijkheid om met de 

zekerheid van een vast inkomen, kennis te maken met meerdere onderwijstypen en 

groepen. Startende leerkrachten (LA 01, 02 en 03) worden bij SKBA begeleid door een 

coach middels klassenbezoeken, gesprekken en intervisies met de collega's. 

 

 
Voor meer informatie over SKBA en RTC Cella kunt u terecht op onze website 

www.skba.nl en www.rtccella.nl of contact opnemen met Linda Vermeulen 

(personeelsconsulent SKBA) op telefoonnummer 0172-437817. 

 

 

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief + CV. 

 

 

U kunt uw sollicitatie mailen naar Linda Vermeulen, pz@skba.nl  

http://www.skba.nl/
http://www.rtccella.nl/
mailto:pz@skba.nl

