
 

  

 

Wij zijn op zoek naar: 

 

Leerkrachten kernteam 
 

Ontdek welk type onderwijs, klas, school en team bij jou past. Hoe? Door het van dichtbij te 

ervaren. Van openbaar onderwijs tot montessori, binnen het VSO of misschien zelfs met een 

specifieke geloofsovertuiging. Soms voor 1 dag, soms voor een schooljaar en alles wat ertussen 

zit. Blijf jij jezelf uitdagen als leerkracht in het kernteam van RTC Cella? 

 
Blijf leren als leerkracht 

Het liefst geef je de hele dag les. Logisch, want daar ben je leerkracht voor geworden. En dus 

weet je als geen ander wat dit mooie vak allemaal te bieden heeft. Bij RTC Cella krijg je de kans 

om het onderwijs te verkennen. Het ene moment sta je liedjes te zingen met een kleuterklas en 

de dag daarna kijk je de taaltoets van groep 8 na. Of je zit een paar maanden op een school 

voor het speciaal basisonderwijs. 

 

Waar er plek is, vul jij vol trots de ruimte op. Sterker nog, je bent de reddende engel voor 

uiteenlopende scholen binnen het Groene Hart. Tegelijkertijd blijf je leren als leerkracht door je 

netwerk te vergroten en te werken op verschillende scholen. Win-win!  

Je neemt je verantwoordelijkheid bij het: 

• Lesgeven aan basisschoolleerlingen van de onder-, midden- of bovenbouw. 

• Zorgen voor een lesomgeving waar leerlingen zich veilig en gehoord voelen. 

• Maken van een overdracht en het netjes achterlaten van het leslokaal. 

• Omarmen van het hele takenpakket bij lange vervangingen. 
 

De lerarenkamer van RTC Cella 

Regionaal Transfer Centrum (RTC) Cella is een stichting. Wij zijn 

ontstaan uit een samenwerking voor het primair basisonderwijs. 

Van én voor schoolbesturen. Ons doel is leerkrachten meer 

mobiliteit en werkcreatie te bieden. En natuurlijk zoveel mogelijk 

werk te behouden in het onderwijs. Met 89 schoollocaties van 

allerlei verschillende soorten en maten zit er altijd wel iets voor je 

bij. 

 

‘Cella’ is de Latijnse naam voor lerarenkamer of lokaal. En daar zie 

je er als leerkracht genoeg van. Als we kijken naar ons eigen kernteam, dan is die ruimte gevuld 

met enthousiaste en vooral leergierige collega’s. Door elkaar te inspireren met ervaringen en 

kennis, blijven we groeien in ons vak. Jouw functietitel verklapt het al, want je bent samen met 

130 collega’s de kern van RTC Cella. Met trots, want jullie zijn ons visitekaartje. Samen houden 

jullie uiteenlopende scholen draaiende.  

 
Of zoals je toekomstige collega Jan het zegt: 

 

                           “Het mooie van werken in het kernteam van RTC Cella is dat je 

                  inkomenszekerheid hebt én dat je op heel veel verschillende scholen invalt.  

            Het is zelfs mogelijk om je voorkeur uit te spreken voor kortdurende of langdurende   

                                 vervangingen. Op die manier kan je goed kijken welke  

                        school je ligt en waar je eventueel voor ‘vast’ zou willen werken.” 

 

 

https://www.rtccella.nl/loopbaan/ervaringen


 
 
 
Arbeidsvoorwaarden in begrijpelijke taal 
We draaien er niet omheen: het is hard werken in het onderwijs. Dus je mag ook de 

arbeidsvoorwaarden verwachten die daarbij horen. Als leerkracht in het kernteam val je onder 

de onderwijs-cao. En dat betekent dat je:Een salaris krijgt tussen € 2.678 en € 4.113 (schaal L10). 

• Eerst een jaarcontract krijgt en daarna een vast dienstverband bij een van de aangesloten 

schoolbesturen. Heb je in de tussentijd een school gevonden waar jij je thuis voelt? Dan gaan 

we kijken hoe je daar voor vast kan blijven. 

• Uitgebreid vakantie kan vieren. Het vakantieverlof staat namelijk op 428 uur. 

• Pensioen opbouwt. Gelijk vanaf je eerste werkdag. 

• Reiskostenvergoeding krijgt. 

• Zelf bepaalt wanneer en hoeveel uur je werkt. Natuurlijk in overleg met RTC Cella. 

 

Dit zit in jouw ‘schooltas’ 

Je bezit een pabo-diploma, rijbewijs en beschikt over eigen vervoer. Misschien verras je ons ook 

nog eens met een specialisatie, gymbevoegdheid of een master SEN. Geen must, wel mooi 

meegenomen. 1 ding is zeker: ontelbare leerlingen kunnen op je rekenen.  

 

Want jij bent dé leerkracht die: 

 

 

• Snel kan schakelen. Zowel tussen verschillende typen              

        scholen als klassen en lessen. 

• Uitblinkt in het klassenmanagement. 

• Verschillende lesmethodes snel eigen maakt. 

• Energie haalt uit het feit dat je dagelijks voor een nieuwe  

      uitdaging staat. 

• Begrijpt wat de school nodig heeft. Heeft een leerkracht  

    extra ondersteuning nodig? Dan sta je direct klaar. 

 

 

 

Leg je schoolspullen alvast klaar 

Je bent onmisbaar voor de klas. En zo’n kans om het onderwijs te verkennen mag je niet 

mislopen. Reageer dus vóór 25 juni 2021, daarna is deze vacature gesloten. Leg je (school)tas 

dus alvast klaar. 

 

Heb je vragen? Steek gelijk je digitale hand op door te mailen naar onze personeelsadviseur 

Linda Vermeulen via lindavermeulen@morgenwijzer.nl.  Of bel met Linda via 06-86873414. 

 

Ben je wel geïnteresseerd, maar niet in deze functie? Wij gaan graag met jou in gesprek om een 

juiste match te maken en een passende plek voor jou te zoeken!  Morgenwijzer heeft 

21 schoollocaties dus er is altijd wel een school die bij je past!   
 

Meer informatie over Morgenwijzer  vind je op onze website www.morgenwijzer.nl  

 

  

Wil jij  
bijdragen aan  

de talenten van 
de toekomst? 

mailto:lindavermeulen@morgenwijzer.nl

