
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het Nieuwe Lyceum, gevestigd in het hart van Nederland, is een school voor havo, 
vwo en gymnasium. In ons moderne, vernieuwde gebouw geven wij les aan ruim 
1175 leerlingen.  
  
Wil je werken op Het Nieuwe Lyceum? Dan kom je op een school waar continue ontwikkeling van 
leerlingen en medewerkers centraal staat. Dit vraagt om een voortdurende zoektocht naar manieren 
om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de eisen die de maatschappij aan onze 
leerlingen stelt. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat het onderwijs aan onze leerlingen 
verder gaat dan het behalen van een havo- of vwo-diploma en besteden daarom veel aandacht aan 
de individuele ontwikkeling, met name aan het vergroten van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Dit doen wij door het aanbieden van maatwerk en keuzes binnen de vaklessen, 
de talentprogramma’s en de extra-curriculaire activiteiten.   
 
In de sectie Nederlands, bestaande uit 11 docenten, wordt door betrokken collega’s goed 
samengewerkt. Vanwege het vertrek van één van onze collega’s zijn wij op zoek naar versterking 
binnen onze sectie. Met relevante en actuele inhoud werkt de sectie aan vernieuwing van het vak. 
We zijn op zoek naar een collega die hieraan met enthousiasme en kennis kan bijdragen en leerlingen 
kan activeren en uitdagen. Het gaat om lesuren in de onderbouw en bovenbouw. Je krijgt de 
beschikking over goede digitale faciliteiten en ondersteuning van je collega’s. Ben jij een enthousiaste 
docent Nederlands? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! 
. 

Meer informatie over de school vind je op www.hetnieuwelyceum.nl.  

Het betreft een vacature met uitzicht op een vast dienstverband. 

Je hebt een 1e graads afgeronde opleiding.  

Functie in overleg, inschaling afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau.  

 
Voor nadere informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met  
de heer Wind, rector/bestuurder: 

  06 – 18706658 
 
Wij ontvangen je sollicitatiebrief en cv graag uiterlijk 9 april a.s. per e-mail. 

  sollicitaties@hetnieuwelyceum.nl 
 
Gedurende de publicatietermijn is uitnodiging voor deze eerste ronde gesprekken al mogelijk. 
  
 

Wij zoeken voor het nieuwe 
schooljaar een  
Docent Nederlands 0,6 fte 


