
 

 

GROEPSBEZETTING 

2018- 2019 

 
ONDERBOUW: 
 

AA 

 
Mila Middelberg 
Mila werkt op 
maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

CC 

 
Tatiana de 
Riedmatten 
Tatiana werkt op 
maandag en dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

DD 

 
Robiene  Wittebrood 
van Heusden/ 
Caroline Geerke 
Robiene werkt 
maandag, dinsdag en 
donderdag. Caroline 
werkt op vrijdag 

EE 

 
Sandra Heerkens/ 
Wendy Olfers 
Sandra werkt op 
maandag en dinsdag, 
Wendy werkt op 
donderdag en vrijdag 

 
MIDDENBOUW: 

 

A 
 
Luna Zwaan/ 
Annemarie de Wit 
Luna werkt vier 
dagen; Annemarie 
werkt 1 dag. Invulling 
dagen volgt nog 

 

B 
 

Joep Klamer/ 
Annemarie de Wit 
Annemarie werkt op 
woensdag  
 
 

C 
 

Koen Mulder/ 
Daan van Beers  
Koen werkt op 
maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag 
Daan op woensdag 

F 
 

MichelleHendrikx/ 
Sophie van der Pol 
Michelle werkt op 
dinsdag t/m vrijdag. 
Sophie werkt op 
maandag 

 
BOVENBOUW: 
 

E 
 
Ruud van der Heyde/ ? 
? = vacature vanwege 
vertrek Brigitte. Zodra de  
invulling bekend is laten wij 
u dit weten. 
 

G 
 
Nandy Pulles/ Iepke 
Seebregts 
Nandy werkt op maandag, 
dinsdag en woensdag. 
Iepke werkt op donderdag 
en vrijdag 
 
 

H 
 
Dominique Scheffers/? 
? = vacature vanwege 
vertrek Nikee.  Zodra de  
invulling bekend is laten wij 
u dit weten. 

 



 

 

 
 
Zorg: 
Hagar Beerends werkt drie dagen op dinsdag, woensdag en donderdag. Hagar is IB-er voor 
de BB. 
Nelleke Hofstra werkt vier dagen.  Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Nelleke 
is IB-er voor de OB en MB 
Marije van Oostendorp  RT- er werkt op maandagochtend en woensdagochtend. 
Arie Drost gaat vanaf half september met pensioen. 
 
NT2, Ralfi, VVE: 
Sophie van der Pol is er voor deze taken op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag 
Sam Verheij is er op vrijdag. 
 
Werklab:  
Dominique Scheffers:  nader te bepalen 
 
Vak uren: 
Muziek: Dennis van Wijk: maandagochtend en dinsdag 
 
Gym: 
Menne Dutrieux: dinsdag, woensdag,donderdag, vrijdag  
 
BEVO: 
Iepke Seebregts: woensdag. 
 
Schooltuinen: maandag 
 
KVS: 
Daan van Beers: dag nader te bepalen 
Annemarie de Wit:   dag nader te bepalen 
 
OOP: 
Marietje van der Leest: werkt op maandag, woensdag en vrijdag 
Ana Manic: werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
Khadija Acheffay : is alle dagen aanwezig. 
 
Directie: 
Caroline Geerke: directeur  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Aanwezigheid op 
woensdag wisselt. 
Ruth  Bekker: adjunct- directeur werkt op maandag en vrijdag. 
 
 


