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Bereid onze leerlingen voor op het hbo en wo 
 

Wil je graag bijdragen aan innovatief onderwijs en word je enthousiast van het gegeven dat je veel 

verantwoordelijkheid krijgt en jezelf optimaal kunt ontwikkelen? Dan zijn we op zoek naar jou!  

 

De nieuwe Havo is een openbare school in Amsterdam-Noord waar we goed zijn in het onderwijs 

voor leerlingen met een havo- en een havo/vwo-advies. De eerste drie leerjaren zitten leerlingen in 

een havo/vwo-klas. In deze klassen differentiëren we het onderwijs op twee niveaus: havo en vwo. 

Daarna wordt bepaald of leerlingen in de bovenbouw verder leren op havo- of vwo-niveau. Wij 

geven talent alle kans en stimuleren de zelfstandigheid van de leerlingen. Leerlingen krijgen van 

ons richting, ruimte en ruggensteun om leiding te nemen over hun eigen leerproces.  

 

Wij bieden vernieuwend onderwijs aan jongeren die nieuwsgierig, ambitieus en creatief zijn. Het 

onderwijs is gericht op het ontwikkelen van een ondernemende mentaliteit. Daarom bieden we veel 

ruimte voor eigen keuzes. Zo bieden we ruimte voor keuzevaklessen en onze zogeheten X-tijd 

(eXtra tijd) waarbij onze leerlingen kunnen kiezen uit een breed palet aan modules op het gebied 

van sport, cultuur en maatschappelijke projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als team werken we samen om ons onderwijs te blijven ontwikkelen, waarbij samenwerken, 

gezamenlijk lessen en projecten ontwikkelen en bij elkaar kijken hoog in het vaandel staan. Onze 

docenten vinden het logisch om de buitenwereld binnen de school te halen. Het is daarom een pre 

als je actief bent in het leggen en onderhouden van contacten met bedrijven en maatschappelijke 

organisaties, die het onderwijs betekenis geven en uitdagend maken.   

 

De nieuwe Havo is volop in ontwikkeling en wij werken hard om ons onderwijsconcept te 

vervolmaken. Daarnaast zijn we intensief bezig met de voorbereiding van ons nieuwe en 

duurzame schoolgebouw dat ons huidige complex binnen enkele jaren vervangt. Wij zijn daarom 

op zoek naar collega’s met een echte pioniersmentaliteit met ideeën en eigen initiatief. 

 

Ons onderwijs is toekomstgericht. Het is daarom vanzelfsprekend dat je wegwijs bent in de digitale 

communicatie- en informatiewereld. Digitaal onderwijs neemt op onze school een centrale plaats in 

maar het is geen doel op zichzelf. Wij geloven in blended learning, dat wil zeggen dat onze 

leerlingen leren met behulp van e-learning en in een klassikale setting met boeken.  

 

Meer informatie over de school? Bekijk onze website: www.denieuwehavo.nl.  
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