
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 we door het aanbieden van maatwerk en keuzes binnen de 
vaklessen, talentprogramma’s en de extra-curriculaire activiteiten, zoals een werkweek naar Spanje 
en DELE-lessen.    
 
De belangstelling voor het vak Spaans groeit stevig op onze school. Inmiddels bieden wij het vak als 
eindexamenvak aan op zowel HAVO als VWO. Volgend jaar stromen de eerste onderbouwleerlingen 
door naar de bovenbouw HAVO. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste eerstegraads docent 
Spaans die samen met ons het vak verder wil vormgeven en die zowel in onder- als bovenbouw wil 
lesgeven. Onze voorkeur gaat uit naar een near-native/native speaker die daarnaast het Nederlands 
voldoende beheerst. We zijn een kleine maar hechte sectie die goed samenwerkt in korte lijnen en 
waarin je de vrijheid hebt om een eigen invulling te geven aan je vaklessen. 

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

Het betreft een tijdelijke vacature met uitzicht op vast 

Je hebt een 1e graads opleiding afgerond  

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 per e-mail. 

  sollicitaties@hetnieuwelyceum.nl 
 
De gesprekken vinden plaats op 

  Gedurende de publicatietermijn is uitnodiging voor deze eerste ronde gesprekken al mogelijk. 
 

Wij zoeken met ingang van  
1 augustus 2023 een  
Docent Spaans 
0,6 fte 


