Negentien schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht
werken samen in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland - Utrecht. Bij deze
besturen werken ca. 3.000 personeelsleden en volgen 32.000 leerlingen onderwijs. Het
RTC werkt met een pool van vaste vervangers. De besturen zijn op zoek naar
enthousiaste en gedreven leerkrachten die óf voor een groep willen staan, óf deel uit
willen gaan maken van de vervangingspool (en flexibel ingezet willen worden op
meerdere scholen).

38 enthousiaste leerkrachten basis
en speciaal onderwijs gezocht
Ben jij die leerkracht die
- gericht is op talentontwikkeling van ieder uniek kind en dit ook op zichzelf
toepast;
- van uitdagingen houdt en die ook aanbiedt aan ieder uniek kind;
- een ondernemende en positieve houding heeft;
- flexibel om kan gaan met onverwachte situaties;
- beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie en relativeringsvermogen;
- de pabo met succes heeft afgerond;
- weet wat hij/zij wil?!
Wat bieden wij
- een unieke kans om uit 19 schoolbesturen de bij jou passende werkgever te
kiezen;
- een super afwisselende baan indien je kiest voor de vervangingspool;
- een baan van 0,4 tot 1,0 fte;
- baanzekerheid bij goed functioneren, ook in de vervangingspool;
- salaris op basis van de cao PO;
- de mogelijkheid om ervaring op te doen op verschillende scholen.
Op de volgende data zullen er speeddates worden gehouden:
- dinsdag 6 november tussen 19.00 en 20.30 uur
locatie: PCO Gelderse Vallei, Varenkamp 3 in Barneveld
-

woensdag 7 november tussen 19.00 en 20.30 uur
locatie: SKOR, Burgemeester Schullstraat 2 in Tiel

-

donderdag 8 november tussen 19.00 en 20.30 uur
locatie: PCBO Baarn-Soest, Nijverheidsweg 13c in Soest

Een speeddate heeft als doel om met meerdere besturen kennis te maken en je eigen
competenties aan deze besturen te laten zien. De samenwerking in het RTC biedt jou en
de deelnemende besturen een unieke kans om keuzes te maken in je gewenste
loopbaan; een keus die gepaard gaat met zekerheid en perspectief.
Reageren kan t/m maandag 29 oktober 2018 middels een recent cv naar
info@ippon-personeelsdiensten.nl onder vermelding van sollicitatie RTC Gelderland Utrecht + voorkeursdatum speeddate.
Bij vragen kun je contact opnemen met Léon van der Spruit (IPPON Personeelsdiensten)
op telefoonnummer 0318 - 830244.
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Stichting Speciaal Onderwijs (regio Amersfoort)
SKOVV (regio Ede/Wageningen)
Edese Schoolvereniging (regio Ede)
Montessorischool Veenendaal (regio Veenendaal)
Vechtstreek en Venen (regio Maarssen/Breukelen)
SKOR (regio Tiel/Leerdam)
Stichting PCBO Baarn-Soest (regio Baarn/Soest)
PCO Gelderse Vallei (regio Barneveld/Nijkerk)
CPOB Betuwe en Bommelerwaard (regio Tiel/Culemborg/Zaltbommel)
PPO De Link (regio Wageningen)
BasisBuren (regio Neder-Betuwe/Tielerwaard)
Proominent Ede (regio Ede)
Stichting Delta De Bilt (regio De Bilt/Bilthoven)
OPO-R (regio Teil/Culemborg)
Stichting Gewoon Speciaal (regio Utrecht)
CNS Ede (regio Ede)
Scholenstichting Pastoor Ariëns (regio Maarssen)
Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg (regio Culemborg)
Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede (regio Wijk bij Duurstede)

