
Functie/vak Voornaam Achternaam Afk E-mailadres
aardrijkskunde Anne Verstegen ave a.verstegen@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde Emma Vugt, van evu e.vanvugt@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde Geert Ent gen g.ent@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde Lotte Hesen lhe l.hesen@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde Lenny Peeters lpe l.peeters@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde Mirian Bogget, van mbo m.vanbogget@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde Nanny Gijsen ngi n.gijsen@nsg-groenewoud.nl
aardrijkskunde Roald Brandsteder rbr r.brandsteder@nsg-groenewoud.nl
Adelingscoördinator HAVO3 Frida Blonk fbl coordinatorhavo3@nsg-groenewoud.nl
Adelingscoördinator HAVO4/5 Sarah Mulders smu coordinatorhavo4-5@nsg-groenewoud.nl
Afdelingscoördinator B1B2 Cécile Collet cco coordinatorb1b2@nsg-groenewoud.nl
Afdelingscoördinator VMBO-T Frida Blonk fbl coordinatorvmbot@nsg-groenewoud.nl
Afdelingscoördinator VWO Femke Meer, van der fme coordinatorvwo@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider B1, B2 Jorn Poulisse jpou j.poulisse@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider B1, B2 Sil Vegchel, van sveg s.vanvegchel@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider H3A, H3B, H3C, T3, T4 Astrid Hoevers ahoe a.hoevers@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider H3D, H3E, H4, H5 Bert Fiddelers bfid b.fiddelers@nsg-groenewoud.nl
Afdelingsleider VWO 3,4,5,6 Mandy Velden, van der mvel m.vandervelden@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming Inge Hooijdonk, van iho i.vanhooijdonk@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming Jannie Benthem jbe j.benthem@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming Nina Smaling nsm n.smaling@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorning Len Peters lpt l.peters@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv Anne-Karien Strooper ast a.strooper@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv Daisy Minten dmi d.minten@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv Jetteke Ottevanger jot j.ottevanger@nsg-groenewoud.nl
beeldende vorming/ckv Annabel Slijderink asl a.slijderink@nsg-groenewoud.nl
biologie Camiel Steenhuis csh c.steenhuis@nsg-groenewoud.nl
biologie Ellen Arends ear e.arends@nsg-groenewoud.nl
biologie Els Nusselder enu e.nusselder@nsg-groenewoud.nl
biologie Jitka Iking jik j.iking@nsg-groenewoud.nl
biologie Toon Miert, van tmi t.vanmiert@nsg-groenewoud.nl
biologie/natuur leven techniek Pieter Colla pco p.colla@nsg-groenewoud.nl
biologie/natuur leven techniek Peer Kennis pke p.kennis@nsg-groenewoud.nl
biologie/techna Pim Langenberg pla p.langenberg@nsg-groenewoud.nl
conrector Petra Escher pesc p.escher@nsg-groenewoud.nl
drama Elly Bruin, de ebr e.debruin@nsg-groenewoud.nl
drama Michelle Schmitz msc m.schmitz@nsg-groenewoud.nl
Duits Claudia Straatman cst c.straatman@nsg-groenewoud.nl
Duits Daphne Stevens dst d.stevens@nsg-groenewoud.nl
Duits Ruth Linnemann rli r.linnemann@nsg-groenewoud.nl
Duits Roland Zonsbeek, van rzo r.vanzonsbeek@nsg-groenewoud.nl
Duits Susan Hoebink sho s.hoebink@nsg-groenewoud.nl
Duits Titia Streefland-Mos tst t.streefland@nsg-groenewoud.nl
Duits/Engels Cynthia Linden- Houtgraaf, van de cli c.vanderlinden@nsg-groenewoud.nl
economie Dolf Sluijk dsl d.sluijk@nsg-groenewoud.nl
economie Frida Blonk fbl f.blonk@nsg-groenewoud.nl
economie Jules Kamps jka j.kamps@nsg-groenewoud.nl
economie/bedrijfseconomie Jan Koopman jko j.koopman@nsg-groenewoud.nl
economie/bedrijfseconomie Rik Dirks rdi r.dirks@nsg-groenewoud.nl
economie/bedrijfseconomie Rob Graaf, de rgr r.degraaf@nsg-groenewoud.nl
Engels Amber-Roos Linden, der ali a.derlinden@nsg-groenewoud.nl
Engels Andrea Vos avo a.vos@nsg-groenewoud.nl
Engels Ellis Deeder ede e.deeder@nsg-groenewoud.nl
Engels Ferry Joosten fjo f.joosten@nsg-groenewoud.nl
Engels Fabiënne Kronenberg fkr f.kronenberg@nsg-groenewoud.nl
Engels Femke Meer, van der fme f.vandermeer@nsg-groenewoud.nl
Engels Karin Kessels kke k.kessels@nsg-groenewoud.nl
Engels Klaske Kingma kki k.kingma@nsg-groenewoud.nl
Engels Liesbeth Klompen lkl l.klompen@nsg-groenewoud.nl
Engels Meerke Lensink mle m.lensink@nsg-groenewoud.nl
Engels Michelle Nieuwland mni m.nieuwland@nsg-groenewoud.nl
Engels Rence Verkerk rve r.verkerk@nsg-groenewoud.nl
Engels Thijs Simons tsi t.simons@nsg-groenewoud.nl
filosofie Simone Peters spe s.peters@nsg-groenewoud.nl
filosofie Erik Reijnen ere e.reijnen@nsg-groenewoud.nl
Frans Bas Vissers bvi b.vissers@nsg-groenewoud.nl
Frans Heidi Kilsdonk, van hki h.vankilsdonk@nsg-groenewoud.nl
Frans Marja Rutten mru m.rutten@nsg-groenewoud.nl
Frans Maxime Veen, van der mve m.vanderveen@nsg-groenewoud.nl
Frans Susanne Theunissen sth s.theunissen@nsg-groenewoud.nl
Frans Harry Ros hro h.ros@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis Corine Eijnden, van den cei c.vandeneijnden@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis Eugenie Bekker ebe e.bekker@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis Julia Wiel, van de jwi j.vandewiel@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis Mark Muller mmu m.muller@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis Maarten Verstegen mvr m.verstegen@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis Stan Anholt, van san s.vananholt@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis Sylvie Vosters svo s.vosters@nsg-groenewoud.nl
geschiedenis Arwen Krawczak akr a.krawczak@nsg-groenewou.nl
geschiedenis/economie Joep Hotterbeekx jho j.hotterbeekx@nsg-groenewoud.nl
Hoofd bedrijfsvoering Niek Wijers nwi n.wijers@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen Angelique Notermans ano a.notermans@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen Carolien Trieschnigg ctr c.trieschnigg@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen Janneke Jong, de jjo j.dejong@nsg-groenewoud.nl
klassieke talen Lene Oomen lom l.oomen@nsg-groenewoud.nl
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Functie/vak Voornaam Achternaam Afk E-mailadres
Levensbeschouwing Brigitte Driessen bdr b.driessen@nsg-groenewoud.nl
Levensbeschouwing/filosofie Karin Zwan, van der kzw k.vanderzwan@nsg-groenewoud.nl
Levensbeschouwing Vera Jaarsveld, van vja v.vanjaarsveld@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Brigitte Koolwijk, van bko b.vankoolwijk@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Gijs Dobbelsteen, van den gdo g.vandendobbelsteen@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Henk Kaaks hka h.kaaks@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Ilja Lamers-de Graaff ila i.lamers@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Jessie Jager jja j.jager@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Jacek Ziemba jzi j.ziemba@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Lloyd Leijtens lle l.leijtens@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Niek Wijers nwi n.wijers@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Rachel Jansen rja r.jansen@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Thomas Baarsen, van tba t.vanbaarsen@nsg-groenewoud.nl
lichamelijke opvoeding Niels Terheggen nte n.terheggen@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer Rik Elst, van der rel r.vanderelst@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer/maatschappijwetenschappen Joris Bommel, van jbm j.vanbommel@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer/maatschappijwetenschappen Jacqueline Pijl jpi j.pijl@nsg-groenewoud.nl
maatschappijleer/maatschappijwetenschappen Klaas-Jan Osinga kos k.osinga@nsg-groenewoud.nl
muziek Gijs Verstegen gve g.verstegen@nsg-groenewoud.nl
muziek Joost Niekus jni j.niekus@nsg-groenewoud.nl
muziek Robert Bok rbo r.bok@nsg-groenewoud.nl
muziek Ronald Pes rpe r.pes@nsg-groenewoud.nl
muziek Roos Verheijden rvr r.verheijden@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde/techna Jop Niessen jns j.niessen@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde/techna/natuur leven techniek Dave Otte dot d.otte@nsg-groenewoud.nl
natuurkunde/techna/natuur leven techniek Koert Poelman kpo k.poelman@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Annemarie Broekhoven, van abr a.vanbroekhoven@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Anne Meij, de ame a.demeij@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Eline Smeenk esm e.smeenk@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Esther Telgenhof ete e.telgenhof@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Franca Driel, van fdr f.vandriel@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Iris Beijers ibe i.beijers@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Jannemieke Hulzink jhu j.hulzink@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Janneke Ven, van der jve j.vanderven@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Lotte Oort, van loo l.vanoort@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Marieke Wellesen mwe m.wellesen@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Neeltje Schamp nsc n.schamp@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Sarah Mulders smu s.mulders@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Furkan Sogut fso f.sogut@nsg-groenewoud.nl
Nederlands Mariken Jongh, de mjo m.dejongh@nsg-groenewoud.nl
rector Sanne Verhagen sver s.verhagen@nsg-groenewoud.nl
scheikunde Esther Geurts-van Ham ege e.geurts@nsg-groenewoud.nl
scheikunde Jozien Borg, van der jbo j.vanderborg@nsg-groenewoud.nl
Scheikunde Jeroen Wijst, van der jwj j.vanderwijst@nsg-groenewoud.nl
scheikunde/natuur leven techniek Erwin Gijzen egi e.gijzen@nsg-groenewoud.nl
Spaans Alicia Boada Salom abo a.boada@nsg-groenewoud.nl
Spaans Anique Smeets asm a.smeets@nsg-groenewoud.nl
Spaans Corrie Gestel, van cge c.vangestel@nsg-groenewoud.nl
Spaans Kevin Bens kbe k.bens@nsg-groenewoud.nl
Spaans Lotte Slaats lsl l.slaats@nsg-groenewoud.nl
Spaans Thessa Helsen the t.helsen@nsg-groenewoud.nl
techna Anand Soni asn a.soni@nsg-groenewoud.nl
techna Cécile Collet cco c.collet@nsg-groenewoud.nl
techna Ivo Hoffs lhf i.hoffs@nsg-groenewoud.nl
techna/natuurkunde Bregje Leenaars ble b.leenaars@nsg-groenewoud.nl
techna/natuurkunde Hidde Scheltinga hsc h.scheltinga@nsg-groenewoud.nl
techna/natuurkunde Rob Kersten rke r.kersten@nsg-groenewoud.nl
tekenen/handvaardigheid/beeldende vorming Mike Sengers mse m.sengers@nsg-groenewoud.nl
theater & film Roosmarijn Harbers rha r.harbers@nsg-groenewoud.nl
theater & film Thijs Willaert twi t.willaert@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Alexander Keijzer, de ake a.dekeijzer@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Daniëlle Thijssen dth d.thijssen@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Giselle Loeffen glo g.loeffen@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Henk Gijsbers hgi h.gijsbers@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Ingeborg Spoor isp i.spoor@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Jannieke Smits jsm j.smits@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Paul Wijngaarden, van pwi p.vanwijngaarden@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Rebecca Bergevoet rbe r.bergevoet@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Sandra Wilde, de - Fleuren sfl s.dewilde@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Shou-Yé Hu shu s.hu@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Youssra El-Atmani yel y.elatmani@nsg-groenewoud.nl
wiskunde Wim Beerkens wbe w.beerkens@nsg-groenewoud.nl
wiskunde André Zandvliet aza a.zandvliet@nsg-groenewoud.nl
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