
Functie/vak Aanhef Voorletters Naam Afk E-mailadres

rector mevrouw J.N.M. Arpots h.arpots@nsg-groenewoud.nl
directeur onderwijs en personeel mevrouw M.J.M. Selten m.selten@nsg-groenewoud.nl
hoofd bedrijfsvoering a.i. de heer D. Bonn d.bonn@nsg-groenewoud.nl
afdelingsleider B1, B2 mevrouw P.A.M. Escher p.escher@nsg-groenewoud.nl
afdelingsleider B1, B2 de heer S. Vegchel, van s.vvegchel@nsg-groenewoud.nl
afdelingsleider H3,  H4, H5 de heer J.L. Fiddelers b.fiddelers@nsg-groenewoud.nl
afdelingsleider T3, T4 mevrouw A. Hoevers a.hoevers@nsg-groenewoud.nl
afdelingsleider V3, V4, V5, V6 de heer W.J.M. Beerkens w.beerkens@nsg-groenewoud.nl
plv. afdelingleider B1, B2 / planning en organisatie / lop de heer N. Wijers n.wijers@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde mevrouw M.P.J.J. Bogget, van Bg m.vbogget@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde de heer G. Ent Eg g.ent@nsg-groenewoud.nl

aardrijkskunde de heer T. Geeraedts Gt t.geeraedts@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde mevrouw L. Hesen Hl l.hesen@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde mevrouw L. Peeters Pl l.peeters@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde mevrouw G.M.J. Verstegen Vn a.verstegen@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming mevrouw J. Benthem Bn j.benthem@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming mevrouw I. Hooijdonk, van Hn i.vhooijdonk@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming de heer H. Schipper Sh h.schipper@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv mevrouw G.J.A. Gijsbers Gg g.gijsbers@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv mevrouw D.A. Minten Md d.minten@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv de heer M.J.E. Sengers Si m.sengers@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv mevrouw N. Smaling Sn n.smaling@nsg-groenewoud.nl
biologie de heer P.H.W.N. Colla Cp p.colla@nsg-groenewoud.nl
biologie mevrouw J. Iking Ik j.iking@nsg-groenewoud.nl
biologie de heer D. Kaasschieter Kd d.kaasschieter@nsg-groenewoud.nl
biologie de heer P.A.F. Kennis Ks p.kennis@nsg-groenewoud.nl
biologie de heer T. Lucassen Lt t.lucassen@nsg-groenewoud.nl
biologie mevrouw E. Mulders Me e.mulders@nsg-groenewoud.nl
biologie de heer J. Reitsma Rj j.reitsma@nsg-groenewoud.nl

biologie de heer C.A. Steenhuis Sb c.steenhuis@nsg-groenewoud.nl
biologie/anw de heer M.H.J. Ummels Um m.ummels@nsg-groenewoud.nl
f&t mevrouw M. Lonkhuijsen, van La m.vlonkhuijsen@nsg-groenewoud.nl
f&t mevrouw M.S. Schmitz Se m.schmitz@nsg-groenewoud.nl
f&t mevrouw E. Snip Sp e.snip@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw A. Heym Ht a.heym@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw S. Hoebink Ha s.hoebink@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw T. Streefland-Mos Sr t.streefland@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw C.B.M. Straatman Su c.straatman@nsg-groenewoud.nl
Duits de heer R. Zonsbeek, van Zr r.vzonsbeek@nsg-groenewoud.nl
Duits/Engels mevrouw C.M. Linden, van der Lc c.vdlinden@nsg-groenewoud.nl
economie mevrouw F.T.C. Blonk Bf f.blonk@nsg-groenewoud.nl
economie de heer J. Koopman Kj j.koopman@nsg-groenewoud.nl
economie/geschiedenis de heer J.H.H.M. Hotterbeekx Hj j.hotterbeekx@nsg-groenewoud.nl
economie/m&o de heer R. Graaf, de Gr r.dgraaf@nsg-groenewoud.nl
economie/m&o de heer R. Dirks Di r.dirks@nsg-groenewoud.nl
economie de heer M. Schuerink Sc m.schuerink@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw N. Beijer, de Bx n.dbeijer@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw E.I. Deeder De e.deeder@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw N. Engelen En n.engelen@nsg-groenewoud.nl
Engels de heer F. Joosten Jf f.joosten@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw K. Kessels Kl k.kessels@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw E.F.M. Klompen Km l.klompen@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw M. M.A. Lensink Lm m.lensink@nsg-groenewoud.nl
Engels de heer G. Luurssen Lg g.luurssen@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw F.M. Meer, van der Mf f.vdmeer@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw M.L. Nieuwland Nm m.nieuwland@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw E.L.M. Scheerder Sd r.scheerder@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw A. Vos-van der Meulen Vd a.vos@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw H.J.P. Visser-Giesbers Ve h.visser@nsg-groenewoud.nl
Filosofie de heer M. Beliën By m.belien@nsg-groenewoud.nl
Filosofie mevrouw S. Peters Pi s.peters@nsg-groenewoud.nl
Filosofie/levensbeschouwing de heer B. Siemerink Sz b.siemerink@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw M. Boer, de Bo m.dboer@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw H.W.M. Kilsdonk, van Kh h.vkilsdonk@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw T.M.P. Loo, van de Ld t.vdloo@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw M. Rutten Rt m.rutten@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw S. Theunissen Ts s.theunissen@nsg-groenewoud.nl
Frans de heer M. Veen, van der Vx m.vdveen@nsg-groenewoud.nl
Frans/decaan mevrouw I.A. Wouters Wt i.wouters@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis mevrouw E.J Bekker Be e.bekker@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis de heer K. Horst, van der Hk k.vdhorst@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis de heer M. Muller Mu m.muller@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis de heer Y. Veltmaat Vy y.veltmaat@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis mevrouw S.J.P.B. Vosters Vs s.vosters@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis mevrouw J. Wiel, van de Wj j.vdwiel@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen de heer S. Dijk, van Ds s.vdijk@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen mevrouw C.P. Trieschnigg Tc c.trieschnigg@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen mevrouw A.M.H.M. Notermans Na a.notermans@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer T. Baarsen, van Bt t.vbaarsen@nsg-groenewoud.nl
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lichamelijke opvoeding mevrouw I. Lamers-de Graaff Ga i.lamers@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding mevrouw J. Jager Jj j.jager@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding mevrouw R.L.E. Jansen Jr r.jansen@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer H.J.G. Kaaks Ka h.kaaks@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer L. Leijtens Ll l.leijtens@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer N.C. Sebens Sy n.sebens@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer P. Tati Tp p.tati@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding/planning en organisatie de heer N.A.W. Wijers Wn n.wijers@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer J. Ziemba Zj j.ziemba@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer/levensbeschouwing de heer S. Anholt, van As s.vananholt@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer/maatschappijwetenschappen de heer J. Bommel, van Bs j.vbommel@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer/maatschappijwetenschappen mevrouw J.F. Pijl Py j.pijl@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer/maatschappijwetenschappen de heer R.J.M. Elst, van der Rk r.vdelst@nsg-groenewoud.nl
muziek de heer H.R.J. Bok Bb r.bok@nsg-groenewoud.nl
muziek de heer J. Niekus Nj j.niekus@nsg-groenewoud.nl
muziek de heer R. Pes Pr r.pes@nsg-groenewoud.nl
muziek de heer G. Verstegen Vg g.verstegen@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde de heer P. Langenberg Lp p.langenberg@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde de heer D. Otte Od d.otte@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde/techna de heer K. Poelman Pk k.poelman@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde/techna de heer H.J. Scheltinga Sg h.scheltinga@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw I. Beijers Br i.beijers@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw A.M.P. Broekhoven, van Ba a.vbroekhoven@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw F.B.M. Driel, van Df f.vdriel@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw M.L. Jongh, de Jm m.djongh@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw A.J.O. Meij, de Ma a.dmeij@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw S. Mulders Mh s.mulders@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw L.P.G. Oort, van Ol l.voort@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw E. Smeenk Sk e.smeenk@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw L. Smedts Sx l.smedts@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw A. Swartjes Sw a.swartjes@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw E.M. Telgenhof Te e.telgenhof@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw J. Ven, van der Vj j.vdven@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw M.C.E. Wellesen Wk m.wellesen@nsg-groenewoud.nl
scheikunde de heer W. Aelmans Aw w.aelmans@nsg-groenewoud.nl
scheikunde mevrouw J.E.M. Borg, van der Bj j.vdborg@nsg-groenewoud.nl
scheikunde mevrouw E.A.M. Geurts-van Ham Gh e.geurts@nsg-groenewoud.nl
scheikunde de heer E.G.A. Gijzen Gw e.gijzen@nsg-groenewoud.nl
scheikunde mevrouw M. Horst, ter Hm m.thorst@nsg-groenewoud.nl
Spaans mevrouw E. Buningh Bu e.buningh@nsg-groenewoud.nl
Spaans mevrouw T. Helsen He t.helsen@nsg-groenewoud.nl
Spaans mevrouw C. Gestel, van Gs c.vgestel@nsg-groenewoud.nl
Spaans mevrouw A. Smeets Sq a.smeets@nsg-groenewoud.nl
techna mevrouw C. Collet Cc c.collet@nsg-groenewoud.nl
techna/natuurkunde mevrouw B.W.J. Leenaars Lb b.leenaars@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw Y. El Atmani Ay y.elatmani@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer A. Beek, van Bz a.vbeek@nsg-groenewoud.nl
wiskunde / techna / natuurkunde de heer T. Exter, den Eo t.dexter@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer A.C. Floren Fl a.floren@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw A.W.P. Wilde-Fleuren, de Fs s.fleuren@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw C.M.A. Gielen Gi i.gielen@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer H.G.M. Gijsbers Gy h.gijsbers@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw H. Hu Hh s.hu@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer A.H. Keijzer, de Ke a.dkeijzer@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw G. Loeffen Ls g.loeffen@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer P.J.M. Schuffelers Sl p.schuffelers@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer P. Wijngaarden, van Wp p.vwijngaarden@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer R. Winkel Wr r.winkel@nsg-groenewoud.nl
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