RTC Cella is een samenwerking van 10 schoolbesturen die gezamenlijk 100 scholen vertegenwoordigen. Het RTC is
verantwoordelijk voor de invulling van alle vervangingen van deze scholen. Het RTC werkt vanuit een passie voor het
primaire proces waarbij het uitgangspunt is te zorgen voor kwalitatieve en structurele vervanging.
Wij zijn op zoek naar leerkrachten die ontwikkelingsgericht zijn.
Leerkrachten die zin hebben in vernieuwing, verandering en afwisseling en van betekenis willen zijn voor leerlingen.
Voor ervaren leerkrachten wil RTC Cella graag nieuwe omgevingen openstellen, waardoor nieuwe verbindingen en
inspiraties voor het vak van leerkracht ontstaan.
Het gaat hierbij niet om een onzekere baan als invaller. Het gaat om een baan waarbij je als leerkracht van het
kernteam je talenten in kunt zetten voor meerdere scholen, verder kan leren en jezelf kan blijven ontwikkelen.
Als leerkracht binnen het kernteam van het RTC (de vaste schil) ben je in dienst bij een van de aangesloten besturen.
Werken via het RTC betekent regelmatig dat je vandaag niet weet wat je morgen doet. Leerkrachten worden ingezet
op diverse vervangingen die aangevraagd worden. Het kan gaan om een ziektevervanging maar ook extra
ondersteuning tijdens toetsperiodes en studieverlof vervanging behoren tot de mogelijkheden. In de praktijk betekent
dit dat je te maken krijgt met periodes waarin je minder werkt dan je aanstellingsomvang. Deze uren worden dan op
een later moment in het jaar gemaakt.
Wij zoeken
We zoeken ervaren leerkrachten die met zelfvertrouwen voor iedere groep kunnen staan en lesmethodes snel eigen
maken.
Functie eisen:












Je bent lesbevoegd voor het Primair Onderwijs, beschikt over de 7 SBL basiscompetenties voor het primair
onderwijs en een geldige VOG voor het onderwijs;
Je bent flexibel en breed inzetbaar in groep 1 t/m 8;
Je beschikt over adequaat vervoer en bent bereid te reizen binnen de regio (uiteraard proberen we de
reisafstand binnen de perken te houden);
Je houdt van uitdaging en verandering en beschikt over improvisatievermogen;
Je bent vaardig op gebied van ICT en moderne lesmiddelen;
Je hebt een visie op modern onderwijs en concepten als handelingsgericht werken;
Je bent omgevingsbewust, d.w.z. dat je de verschillende culturen van de scholen goed aanvoelt en er op
respectvolle en adequate wijze mee om weet te gaan;
Je bent bij voorkeur inzetbaar tussen de 0,6 en 0,8 fte over verschillende dagen per week;
een gymbevoegdheid is een pré.

Binnen het RTC kennen wij diverse identiteiten en onderwijsvormen zoals Jenaplan, Montessori, Dalton,
Internationaal en SBO. Wanneer je solliciteert bij één van de besturen en voor een baan als leerkracht in het
kernteam probeert het RTC zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen, dit lukt echter niet altijd. Van
leerkrachten uit het kernteam verwachten wij dat zij zich flexibel inzetten en bereid zijn op alle scholen vragen te
vervullen. Je staat open voor de verschillende denominaties en je gaat hier respectvol mee om.
Wij bieden

Leerkrachten behorend bij het kernteam blijven in dienst van de aangesloten besturen onder de voorwaarden van de
cao PO. Het is mogelijk om 1 of 2 jaar via RTC Cella te werken om daarna weer op een vaste school te gaan werken.
Kortom: leerkrachten die willen veranderen of eens op verschillende scholen willen werken zijn geschikt om als
leerkracht van het kernteam aan de slag te gaan.

