
Functie/vak Aanhef Voorletters Achternaam Afk E-mailadres
rector mevrouw J.N.M. Arpots harp h.arpots@nsg-groenewoud.nl
directeur onderwijs en personeel tot 1-12-2020 mevrouw K.W.J. Schalkwijk ksch k.schalkwijk@nsg-groenewoud.nl
directeur onderwijs en personeel v.a. 1-12-2020 mevrouw P.A.M. Escher pesc p.escher@nsg-groenewoud.nl
Hoofd bedrijfsvoering de heer N.A.W. Wijers nwi n.wijers@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider B1, B2 de heer S.J.M. Vegchel, van sveg s.vvegchel@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider B1, B2 tot 1-12-2020 mevrouw P.A.M. Escher pesc p.escher@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider H3A, H3B, H3C, T3, T4 mevrouw A. Hoevers ahoe a.hoevers@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider H3D, H3E, H4, H5 de heer J.L. Fiddelers bfid b.fiddelers@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider VWO 3,4,5,6 de heer W.J.M. Beerkens wbee w.beerkens@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde de heer G. Ent gen g.ent@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde de heer L. Jaensson lja l.jaensson@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde mevrouw T. Antwerpen, van tan t.vanantwerpen@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde mevrouw M.P.J.J. Bogget, van mbo m.vbogget@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde mevrouw L. Hesen lhe l.hesen@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde mevrouw L.G.J. Peeters lpe l.peeters@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde mevrouw A. Verstegen aver a.verstegen@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming mevrouw J.N.M. Benthem jbe j.benthem@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming mevrouw I. Hooijdonk, van iho i.vhooijdonk@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv mevrouw N. Smaling nsm n.smaling@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv mevrouw A.A.M. Strooper ast a.hafkamp@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv/tekenen mevrouw G.J.A. Gijsbers ggi g.gijsbers@nsg-groenewoud.nl
biologie de heer J. Bunschoten jbu j.bunschoten@nsg-groenewoud.nl
biologie de heer P.H.W.N. Colla pco p.colla@nsg-groenewoud.nl
biologie de heer A.J.H. Miert, van tmi t.vmiert@nsg-groenewoud.nl
biologie de heer C.A. Steenhuis csh c.steenhuis@nsg-groenewoud.nl
biologie mevrouw J. Iking jik j.iking@nsg-groenewoud.nl
biologie mevrouw E.C.M. Nusselder enu e.nusselder@nsg-groenewoud.nl
biologie mevrouw E. Ruiterkamp eru e.ruiterkamp@nsg-groenewoud.nl
biologie/anw de heer M.H.J. Ummels mum m.ummels@nsg-groenewoud.nl
biologie/natuur leven techniek de heer P.A.F. Kennis pke p.kennis@nsg-groenewoud.nl
culturele en kunstzinnige vorming mevrouw D.A. Minten dmi d.minten@nsg-groenewoud.nl
drama mevrouw E.A. Bruin, de ebr e.snip@nsg-groenewoud.nl
drama/ckv mevrouw M.S. Schmitz msc m.schmitz@nsg-groenewoud.nl
Duits de heer E.H. Hermans ehe e.hermans@nsg-groenewoud.nl
Duits de heer R. Zonsbeek, van rzo r.vzonsbeek@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw A. Heym ahe a.heym@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw S.C. Hoebink sho s.hoebink@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw C.M. Linden- Houtgraaf, van de cli c.vdlinden@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw R. Linnemann rli r.linnemann@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw C.B.M. Straatman cst c.straatman@nsg-groenewoud.nl
Duits mevrouw T. Streefland-Mos tst t.streefland@nsg-groenewoud.nl
economie de heer J. Koopman jko j.koopman@nsg-groenewoud.nl
economie de heer R. Graaf, de rgr r.dgraaf@nsg-groenewoud.nl
economie/bedrijfseconomie de heer R. Dirks rdi r.dirks@nsg-groenewoud.nl
economie/bedrijfseconomie de heer T.P.D. Ronda tro t.rhonda@nsg-groenewoud.nl
economie/bedrijfseconomie mevrouw F.T.C. Blonk fbl f.blonk@nsg-groenewoud.nl
Engels de heer F. Joosten fjo f.joosten@nsg-groenewoud.nl
Engels de heer T.A.A. Simons tsi t.simons@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw E.I. Deeder ede e.deeder@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw N. Engelen nen n.engelen@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw K.W. Kessels kke k.kessels@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw K. Kingma kki k.kingma@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw E.F.M. Klompen lkl l.klompen@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw M.M.A. Lensink mle m.lensink@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw A.R. Linden, der ali a.dlinden@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw F.M. Meer, van der fme f.vdmeer@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw M.L. Nieuwland mni m.nieuwland@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw E.L.M. Verkerk rve r.verkerk@nsg-groenewoud.nl
Engels mevrouw A. Vos avo a.vos@nsg-groenewoud.nl
filosofie de heer M.M. Beliën mbe m.belien@nsg-groenewoud.nl
filosofie de heer B.J.M. Siemerink bsi b.siemerink@nsg-groenewoud.nl
filosofie mevrouw S.M.L. Peters spe s.peters@nsg-groenewoud.nl
Frans de heer M. Veen, van der mve m.vdveen@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw M. Boer, de mbr m.dboer@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw H.W.M. Kilsdonk, van hki h.vkilsdonk@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw T.M. Loo, van de tlo t.vdloo@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw M. Rutten mru m.rutten@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw S. Theunissen sth s.theunissen@nsg-groenewoud.nl
Frans mevrouw I.A. Wouters iwo i.wouters@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis de heer T. Koers tko t.koers@het-rijks.nl
geschiedenis de heer M.J. Muller mmu m.muller@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis mevrouw E.J. Bekker ebe e.bekker@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis mevrouw S.J.P.B. Vosters svo s.vosters@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis mevrouw J. Wiel, van de jwi j.vdwiel@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis/aconomie de heer J.H.H.M. Hotterbeekx jho j.hotterbeekx@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen mevrouw A.M.H.M. Notermans ano a.notermans@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen mevrouw M.J.M. Oosterhout, van moo m.voorsterhout@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen mevrouw C.P. Trieschnigg ctr c.trieschnigg@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer T. Baarsen, van tba t.vbaarsen@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer H.J.G. Kaaks hka h.kaaks@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer L. Leijtens lle l.leijtens@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding de heer P. Tati pta p.tati@nsg-groenewoud.nl
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lichamelijke opvoeding de heer J.A. Ziemba jzi j.ziemba@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding mevrouw J. Jager jja j.jager@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding mevrouw R.L.E. Jansen rja r.jansen@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding mevrouw I. Lamers-de Graaff ila i.lamers@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer de heer B.G. Anholt, van san s.vanholt@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer de heer R.J.M. Elst, van der rel r.vdelst@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer/maatschappijwetenschappen de heer J. Bommel, van jbm j.vbommel@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer/maatschappijwetenschappen mevrouw J.F. Pijl jpi j.pijl@nsg-groenewoud.nl
Medewerker leerlingadministratie de heer D.K. Bijleveld dbij d.bijleveld@nsg-groenewoud.nl
muziek de heer H.R.J. Bok rbo r.bok@nsg-groenewoud.nl
muziek de heer J.A. Niekus jni j.niekus@nsg-groenewoud.nl
muziek de heer R. Pes rpe r.pes@nsg-groenewoud.nl
muziek de heer G.T.G. Verstegen gve g.verstegen@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde de heer D. Otte dot d.otte@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde de heer P. Langenberg pla p.langenberg@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde/techna de heer K. Poelman kpo k.poelman@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde/techna mevrouw C. Collet cco c.collet@nsg-groenewoud.nl
Nederlands de heer D.L.M. Grinsven, van dgr d.vgrinsven@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw I. Beijers ibe i.beijers@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw A.M.P. Broekhoven, van abr a.vbroekhoven@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw F.B.M. Driel, van fdr f.vdriel@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw M.L. Jongh, de mjo m.djongh@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw A.J.O. Meij, de ame a.dmeij@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw S.A. Mulders smu s.mulders@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw L.P.G. Oort, van loo l.voort@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw E.A.  Smeenk esm e.smeenk@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw E.M. Telgenhof ete e.telgenhof@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw J.P. Ven, van der jve j.vdven@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw M.C.E. Wellesen mwe m.wellesen@nsg-groenewoud.nl
Nederlands mevrouw M.J.C. Zweers mzw m.zweers@nsg-groenewoud.nl
scheikunde mevrouw J.E.M. Borg, van der jbo j.vdborg@nsg-groenewoud.nl
scheikunde mevrouw E.A.M. Geurts-van Ham ege e.geurts@nsg-groenewoud.nl
scheikunde mevrouw M.M.K. Horst, ter mho m.thorst@nsg-groenewoud.nl
schekunde/natuur leven techniek de heer E.G.A. Gijzen egi e.gijzen@nsg-groenewoud.nl
Spaans de heer K.J.G. Bens kbe k.bens@nsg-groenewoud.nl
Spaans mevrouw C. Gestel, van cge c.vgestel@nsg-groenewoud.nl
Spaans mevrouw T.H. Helsen the t.helsen@nsg-groenewoud.nl
Spaans mevrouw L. Slaats lsl l.slaats@nsg-groenewoud.nl
Spaans mevrouw A.A.M. Smeets asm a.smeets@nsg-groenewoud.nl
techna de heer I. Hoffs lhf i.hoffs@nsg-groenewoud.nl
techna de heer R.W.M. Kersten rke r.kersten@nsg-groenewoud.nl
techna/natuurkunde de heer H.J. Scheltinga hsc h.scheltinga@nsg-groenewoud.nl
techna/natuurkunde mevrouw B.W.J. Leenaars ble b.leenaars@nsg-groenewoud.nl
tekenen/handvaardigheid/beeldende vorming de heer M.J.E. Sengers mse m.sengers@nsg-groenewoud.nl
theater & film de heer J.S. Oele joe j.oele@nsg-groenewoud.nl
theater & film de heer T. Willaert twi t.willaert@nsg-groenewoud.nl
theater & film mevrouw M.I. Lonkhuijsen, van mlo m.vlonkhuijsen@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer A. Beek, van abe a.vbeek@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer H.G.M. Gijsbers hgi h.gijsbers@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer J.T. Kammen, van tka t.vkammen@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer A.H. Keijzer, de ake a.dkeijzer@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer P.J.M. Schuffelers psc p.schuffelers@nsg-groenewoud.nl
wiskunde de heer P. Wijngaarden pwi p.vwijngaarden@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw Y. El-Atmani yel y.elatmani@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw C.M.A. Gielen igi i.gielen@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw H. Hu shu s.hu@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw G. Loeffen glo g.loeffen@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw J.E. Thijssen dth d.thijssen@nsg-groenewoud.nl
wiskunde mevrouw A.W.P.M. Wilde, de swi s.dwilde@nsg-groenewoud.nl
wiskunde/techna/natuurkunde de heer A.W.P.M. Exter, den tex t.dexter@nsg-groenewoud.nl
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