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Open naar alle richtingen, 

werkend in Michaëls geesteslicht, 

willen wij samen verder bouwen aan deze Vrije School,

waar in de stroom van het leven mensen elkaar ontmoeten

en vanuit eigen kracht streven naar het zichtbaar worden 

van de waarheid.

Waar innerlijke wijsheid wordt tot liefde, 

kan de jonge mens ervaren wie hij in wezen is  

naar lichaam, ziel en geest.

Dan kan hij zich ontplooien tot een vrij mens,  

met idealen vanuit zijn eigen levensvraag.

In de geest zichzelf vindend kan hij de wereld ingaan,

zich met anderen verbindend,

In Christus-Zon
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Adres
Socrateslaan 24
3707 GL Zeist
E-mail: post@svszeist.nl 
Website: www.svszeist.nl 
Bankrekeningnr.: 
NL08RABO0114547211 
t.n.v.: Stichtse Vrije School 

Bereikbaarheid
De school is maandag t/m vrijdag 
telefonisch bereikbaar van 
8.00 – 16.00 uur
Tel. 030 – 204 02 90

Schoolleiding
E-mail: schoolleiding@svszeist.nl 
 

Belangrijke informatie
Tobiasstroom:
Tel. 030 – 691 69 31 
Prof. Lorentzlaan 16
3701 CC Zeist
E-mail: administratie@tobiaszeist.nl 

Ziekmelding
Absentie tussen 8.00 – 9.00 uur melden
Tel. 030 – 204 02 90
E-mail: absentie@svszeist.nl 

• Praktische zaken  7
• Schoolleiding 12
• Klassenleraren en mentoren 2020-2021 15
• Contactgegevens 19

In dit jaarboekje staat de praktische informatie over onder meer lestijden, 
lesbenodigdheden, vakanties, studiedagen en contactgegevens van alle 
medewerkers.

Informatie over de grondslag en inrichting van het onderwijs kunt u vinden in de 
Schoolgids die digitaal te verkrijgen is via onze website en ook in druk wordt 
verspreid. Zie onze website voor de meest actuele informatie: www.svszeist.nl.

Inhoudsopgave
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Praktische zaken

Als het periodebegin verschuift naar het tweede uur, beginnen de lessen om 
9.15 uur. Voor de examenklassen die geen periodelessen meer volgen, geldt: het 
1e uur is van 8.30 – 9.15 uur. Het 2e uur is van 9.15 – 10.05 uur. Op donderdag 
begint het 2e uur om 09.00.

* Omdat op donderdag veel vergaderingen op school worden gehouden, zijn er 
op die dag andere lestijden. 

Vakanties schooljaar 2020 – 2021
Herfstvakantie  maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie   maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Krokusvakantie  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Meivakantie  woensdag 28 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Zomervakantie  maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Lestijden ma/di/wo/vr Lestijden donderdag*
periodeonderwijs  08.30 – 10.05 uur periodeonderwijs 08.30 – 09.45 uur
pauze 10.05 – 10.30 uur pauze 09.45 – 10.00 uur
3e uur 10.30 – 11.20 uur 3e uur 10.00 – 10.40 uur
4e uur 11.20 – 12.10 uur 4e uur 10.40 – 11.20 uur
pauze 12.10 – 12.40 uur 5e uur 11.20 – 12.00 uur
5e uur 12.40 – 13.30 uur 6e uur 12.00 – 12.40 uur
6e uur 13.30 – 14.20 uur pauze 12.40 – 13.10 uur
pauze 14.20 – 14.35 uur 7e uur 13.10 – 13.50 uur
7e uur 14.35 – 15.25 uur 8e uur 13.50 – 14.30 uur
8e uur 15.25 – 16.15 uur
9e uur 16.15 – 17.05 uur
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Vrije dagen en studiedagen schooljaar 2020 – 2021
Studiedag   maandag 31 augustus 2020  
Studiedag   maandag 4 januari 2021
Studiedag  donderdag 25 maart 2021
Goede Vrijdag  vrijdag 2 april 2021
Pasen   maandag 5 april 2021
Koningsdag  dinsdag 27 april 2021
Hemelvaart  donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren   maandag 24 mei 2021

De studiedagen zijn geen officiële vrijedagen. Er kunnen voor individuele 
leerlingen of groepen leerlingen extra activiteiten op deze dagen gepland 
worden, zoals inhaal- of herkansingsopdrachten of extra lessen. Zie ook onze 
website voor eventuele aanpassingen.

Ziek of te laat?
Ziekmelding van de leerling moet telefonisch of per e-mail worden doorgegeven 
door ouder/verzorger vóór 9.00 uur bij de absentenadministratie van de school, 
tel.: 030 – 204 02 90 / absentie@svszeist.nl.

Als de leerling op school ziek wordt, meldt deze zich ziek bij de mentor of de 
schoolleiding. De leerling krijgt dan een gele kaart mee waarop het vertrek van 
de leerling staat aangegeven, ondertekend namens de school. De ziekmelding 
geldt voor een hele schooldag. Het is niet toegestaan na een ziekmelding op 
dezelfde dag alsnog naar school te komen voor een les of toets. 
Als de leerling weer op school komt moet de gele kaart, ondertekend door de 
ouder/verzorger, vóór 8.30 uur in de rode brievenbus bij de administratie 
worden gedaan.

Blijft de leerling de volgende dag en/of meer dagen ook ziek thuis moet dat elke 
dag worden gemeld vóór 9.00 uur bij de absentenadministratie. 

Als een leerling te laat komt voor het begin van een les moet hij/zij bij de 
conciërges of de absentenadministratie een briefje halen voordat hij/zij tot de les 
kan worden toegelaten. Daarvoor is de schoolpas altijd nodig. De leerling wordt 
na 9.00 uur zonder geldige reden niet meer tot de periodeles van die dag 
toegelaten. 
Voor vragen over absentie is de absentieadministratie bereikbaar per mail en 
telefonisch tussen 7.45 uur en 11.00 uur tel.: 030 – 204 02 90 / absentie@svszeist.nl

Niet kunnen meedoen aan de gymles of euritmie
Als een leerling door lichamelijke klachten niet met gym- en/of euritmielessen 
kan meedoen, geeft de ouder/verzorger dat schriftelijk/per e-mail door aan de 
betreffende docent. De leerling is wel bij de les aanwezig.

Vrij vragen voor een dag of meerdere dagen
Voor het vrij vragen voor een dag of dagdeel, vraagt de ouder/verzorger 
minstens drie dagen van tevoren schriftelijk verlof aan bij de mentor. Verlofaan-
vraag voor een open dag of meeloopdag voor LOB (Loopbaan Oriëntatie- en 
Begeleiding) gebeurt bij de decaan.

Vrij vragen voor meerdere dagen
Het is niet mogelijk buiten de vastgestelde vakantieperioden op vakantie te 
gaan. Een uitzondering kan worden gemaakt bij de volgende omstandigheden:
• de kostwinner van het gezin kan door zijn/haar werkzaamheden geen verlof 

opnemen tijdens de schoolvakanties (blijkt uit een verklaring van de werkgever);
• op doktersadvies is een gezinsvakantie buiten de schoolvakanties nodig;
• een éénmansbedrijf of familiebedrijf wordt gevoerd dat afhankelijk is van 

verdiensten in schoolvakanties.

Verlofaanvraag voor meer dan een dag of voor vrije dagen/vakantie buiten het 
lesrooster moet uiterlijk twee weken voor de extra vrije periode ingaat, schrifte-
lijk worden gedaan bij de conrector leerlingenzaken (s.boogert@svszeist.nl).
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Overleg met de school 
Leerlingen en ouders/verzorgers hebben verschillende mogelijkheden om 
vragen of problemen met betrekking tot de school aan de orde te stellen.  
Welke weg zij het best kunnen volgen hangt af van de aard van de vraag of het 
probleem. In het algemeen is het prettig als contacten tussen ouders en leraren 
zo direct mogelijk verlopen.
• Als ouders vragen hebben over lessen kunnen zij die richten tot de betreffende 

leraar.
• Met vragen over de klas of de leerling kunnen ouders bij de mentor/ klassen-

leraar of studiebegeleider terecht.
• Vragen op schoolniveau horen thuis bij de schoolleiding. 
• Als een bepaalde kwestie met een leraar of mentor moeilijk bespreekbaar is, 

kunnen ouders hierover ook advies vragen aan de schoolleiding. 
• Mochten gesprekken of correspondentie met de direct betrokkenen of de 

schoolleiding geen uitkomst brengen, dan kan een beroep worden gedaan op 
een van de vertrouwenspersonen.

Klachten 
Het indienen van een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren, bij 
de schoolleiding of, indien dit niet afdoende wordt geacht, bij het schoolbestuur. 
In alle gevallen kan een van de vertrouwenspersonen een adviserende of 
bemiddelende rol spelen.

Voor de behandeling van formele klachten is de school aangesloten bij de 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Indien er sprake is van een formele 
klacht dan kunt u deze indienen bij het bevoegd gezag van de Stichting 
Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs (SGVVS) of bij de landelijke 
klachtencommissie.

De volledige tekst van de klachtenregeling is te vinden op de website van de 
school (www.svszeist.nl/organisatie/klachten). U kunt deze ook opvragen bij de 
schooladministratie (post@svszeist.nl).

Medezeggenschapsraad (deel-MR)
De deel-medezeggenschapsraad is het officiële medezeggenschapsorgaan van 
de vestiging Stichtse Vrije School. De deelraden van de Stichtse, het Novalis 
College en het Karel de Grote College, vormen gezamenlijk de overkoepelende 
medezeggenschapsraad. Vrijwel alle beleidszaken die ouders en leerlingen 
betreffen worden op deelraadniveau behandeld. In de medezeggenschapsraad 
zijn de leerlingen, ouders en medewerkers van de school vertegenwoordigd.
U kunt de dMR bereiken per e-mail via dmr@svszeist.nl.

Contactouderplatform 
De Stichtse Vrije School heeft een Contactouderplatform (COP), hierin is iedere 
klas vertegenwoordigd door middel van (minimaal) een contactouder. Het COP 
komt 5 keer per jaar bijeen en hierbij is altijd een lid van de schoolleiding 
aanwezig. Doel van het COP is om op beleidsgebied een verbindende schakel  
te zijn tussen ouders en de schoolleiding. Dit doen wij door het bespreken van 
actuele onderwerpen en door in te gaan op inhoudelijke thema’s die het 
onderwijs ten goede komen. Data en onderwerpen die besproken zijn worden 
via het Stichter Bericht gecommuniceerd. Heb je vragen, ben je nieuwsgierig of 
overweeg je deel te nemen, neem dan contact op via contactouderplatform@
svszeist.nl.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is een enthousiaste groep leerlingen uit verschillende klassen 
die opkomt voor de belangen van leerlingen in de school. Het bestuur van de 
leerlingenraad overlegt wekelijks met de conrector. De leerlingenraad is te 
bereiken via leerlingenraad@svszeist.nl.
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Schoolleiding
Gijs Roeters van Lennep    telefoon: 030 – 204 02 90 
(rector)    privé: 030 - 691 17 31
    g.vanlennep@svszeist.nl 
 
Sven Boogert    telefoon: 030 – 204 02 90 
(conrector, leerlingenzaken)   mobiel: 06 – 21 84 51 39
    s.boogert@svszeist.nl

Annelies den Ouden  telefoon: 030 – 204 02 90
(conrector, onderwijsorganisatie) a.denouden@svszeist.nl 

Maarten Blokker    telefoon: 030 – 691 69 31
(locatieleider Tobiasstroom,   m.blokker@tobiaszeist.nl 
Lorentzlaan)

Coördinatoren 
Teamleiders 7e, 8e en 9e klassen: Ivo Bleijenberg
    Wiesje van Dongen

Teamleiders 10e, 11e en 12e klassen:  Wouter Modderkolk
    Karin Parlevliet 

Decaan mavo:   Monique Ricken

Decaan havo:   Fernand Crijns

Decaan vwo:   Wouter Modderkolk

Mavo 10e klas:   Monique Ricken
    Gert-Jan Vonk  

Schoolexamens:    Wisse de Blaauw

Stages:     Christa van Kan
    Luuk van Tiem 

PR    Colin van der Bel

Internationalisering/MEP  Betsy Ranken
    Rianne Nooteboom

Reizen    Betsy Ranken

Leerlingenaanname  Cindy van Wolfswinkel
    Wiesje van Dongen
    Annelies den Ouden
    Karin Parlevliet

Zorgadviesteam 
Nadja Gijsen, zorgcoördinator en leerlingencoach
Dianne Mathijssen orthopedagoog/gz-psycholoog
Jacoba Pylyser, orthopedagoog
Joke Vermaning, remedial teacher (taal/dyslexie/dyscalculie)

Mediatheek
Openingstijden  Maandag t/m donderdag:  1e t/m het 7e uur
  Vrijdag:   1e t/m het 4e uur.

Daarbij geldt:
In de 1e en 3e pauze is de mediatheek uitsluitend geopend om boeken te lenen, 
te verlengen of terug te brengen. In de tweede pauze is de mediatheek gesloten. 

De mediathecarissen zijn Daniëlla Hutter en Sarah Jongsma.

Financiële administratie 
Wim Beiler van de financiële administratie is bereikbaar op maandag t/m 
woensdag en vrijdag van 7.30 uur tot 13.30 uur.

Conciërges
Beheer van het gebouw en schoolterrein en afgifte van te-laatbriefjes:  
conciërges Laurens Bos, Henk van Kooten en Ernst van Hagen.
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Secretariaat van de school 
Het secretariaat is dagelijks bereikbaar van 9.30 uur tot 14.30 uur. Het secretariaat 
wordt gevormd door Jopie Bakema, Marilly Kok en Deniz Aykul.

Decanaat
Het decanaat wordt verzorgd door Monique Ricken (mavo), Fernand Crijns (havo) 
en Wouter Modderkolk (vwo). De decanen geven op de keuzesite informatie over 
beroepsopleiding of vervolgstudie: svszeist.dedecaan.net.

Klassenleraren en mentoren 2020–2021
7a Marieke van Eendenburg & Rachel Bergé
7b Sieger Valks
7c Marjan Sterringa
7d Merlijn Rotte  
8a Miranka van Wankum
8b Sigurd den Herder
8c Ivo Bleijenberg
8d Aster Smeding
9a Ferdie van Assche 
9b Mireille Scheffers
9c Karen Witsenburg
9d Hannah van Tilburg
9e Anna-Birthe Hardewijn 
10a Kirsty Handels
10b Arine van der Heul & Frans Lutters
10c Annelies den Ouden
10d Cindy van Wolfswinkel
11a Luuk van Tiem & Cindy van Wolfswinkel
11b Betsy Ranken & Monique Ricken
11c Dineke van Zwieten
11d Myrte Amons & Colin van der Bel
12a Yvonne Kleinendorst & Gerard Poolman
12b Katja Schober
12c Christa van Kan & Paul Ebert
12d Gert Jan van de Pol & Sietske Galama
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Studiebegeleiders 
De leerlingen van de 10e, 11e en 12e klassen krijgen naast mentoren ook 
studiebegeleiders.

Schoolboeken en lesmateriaal
Het meeste lesmateriaal dat op school gebruikt wordt, wordt door de school 
aangeschaft. De schoolboeken worden door de school besteld en op school 
uitgedeeld op de eerste lesdag na de zomervakantie.  De leerlingen van klas 7 en 
8 krijgen dan ook een schoolagenda. De leerling zorgt zelf voor onderstaande 
hulpmiddelen: 

Voor de vaklessen:
• vulpen met vullingen
• grijs potlood HB 
• liniaal
• geodriehoek 
• passer

Voor het periode-onderwijs: 
• vlakgum 
• kleurpotloden
• blauwe vullingen 
• A4 aantekenschriften en A5 aantekenschriften
• schaar 
• lijmstift

Voor de tekenlessen:
• potloden HB, 2B, 3B en 4B. 

Voor euritmielessen vanaf klas 9: 
• euritmieschoenen met rubber antislipzolen (geen schoentjes van Scapino)

Voor gymnastieklessen: 
• Binnen: zaalsportschoenen met een niet afgevende zool, een sportbroek, 

sportshirt en handdoek. 
• Buiten: buiten-sportschoenen (geen voetbalschoenen), een sportbroek, 

sportshirt, sweater en handdoek

Voor Engels:
• woordenboeken in beide talen, E-N en N-E

Voor Duits:
• woordenboeken in beide talen, D-N en N-D (bij voorkeur Prisma in klas 7,8,9)

Voor Frans:
• woordenboeken in beide talen, F-N en N-F

Voor textiele vormgeving en de vrije opdrachten voor kunst-beeldend zorgen de 
leerlingen ook zelf voor het materiaal, meer informatie volgt. 

In de bovenbouwklassen moeten de leerling een rekenmachine hebben. Vanaf 
klas 10v en 11h moeten de leerlingen die wiskunde volgen ook een grafische 
rekenmachine hebben. Het enig toegestane model is: 
• CASIO fx-CG50 (10v en 11h), of eventueel
• CASIO fx-CG20 vanaf OS 2.01, mét examenstand (alleen 11h). 

De klassen 11v, 12v en 12h kunnen de grafische rekenmachine behouden die ze 
nu hebben.

Opbergkluisjes
Leerlingen kunnen een opbergkluisje huren dat wordt beheerd door de 
financiële administratie. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of 
schade aan in de kluis opgeborgen spullen.

Klas Mavo Havo Vwo
10

Anna Birthe Hardewijn Mireille Scheffers Katja Schober

11 Sietske Galama
Dineke van Zwieten

Evelyne Bruil

12
Arine van der Heul Wisse de Blaauw

Luuk van Tiem
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Huiswerkbegeleiding en bijles van Studiekring
Een steuntje in de rug bij het maken van huiswerk? Of hulp bij dat ene lastige 
vak? Voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken biedt de Stichtse 
Vrije School huiswerkbegeleiding en bijlessen aan via Studiekring. Ook leerlingen 
van andere scholen zijn van harte welkom.

Tijdens huiswerkbegeleiding worden leerlingen geholpen met plannen, kunnen 
ze vragen stellen over de stof en is er mogelijkheid om overhoord te worden. 
Bijles is minimaal 1 uur per week een een-op-een les van een bijlesdocent. De 
leerling krijgt heel gericht bijles in het vak waarin hij of zij zich wil verbeteren. 
Studiekring volgt daarin het programma van de school van brugklas tot en met 
examenjaar.

Naast huiswerkbegeleiding en bijles biedt Studiekring individuele studiecoaching, 
examenbegeleiding en een huiswerkklas aan.

Studiekring heeft haar eigen lokalen in onze school en is dagelijks open van 
15.00 tot 18.00. Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles bekijk 
onze vestigingswebsite: www.studiekring.nl/zeist, of neem contact op met de 
vestigingscoördinator Daphne le Clercq.

Telefoon: 085-0498200 / 0610510859
E-mail: zeiststichtse@studiekring.nl / daphneleclercq@studiekring.nl

 

Contactgegevens
Leerkrachten

Myrte Amons
toneel, drama, kunst algemeen,  
mentor klas 11d
m.amons@svszeist.nl

Ferdie van Assche
natuurkunde, mentor klas 9a
f.vanassche@svszeist.nl

Rachel Bergé
klassenleraar 7a, Engels
r.berge@svszeist.nl

Ingeborg van der Biezen
handvaardigheid
i.vanderbiezen@svszeist.nl

Wisse de Blaauw
gymnastiek
w.deblaauw@svszeist.nl

Ivo Bleijenberg
klassenleraar 8c, geschiedenis
i.bleijenberg@svszeist.nl

Colin van der Bel
Engels, Cambridge English, mentor 11d
c.vanderbel@svszeist.nl

Loes van den Bergh
scheikunde, biologie
l.vandenbergh@svszeist.nl

Arnoud Boerma
aardrijkskunde
a.boerma@svszeist.nl

Sven Boogert
muziek, koor
s.boogert@svszeist.nl

Evelyne Bruil
kunstgeschiedenis, themaperiodes, 
tekenen, textiel
e.bruil@svszeist.nl

Fernand Crijns
maatschappijleer
f.crijns@svszeist.nl

Anne-Marijke van Dijken
handvaardigheid, tekenen
a.vandijken@svszeist.nl

Wiesje van Dongen
toneel, periodes, oriëntatie,  
maatschappijleer
w.vandongen@svszeist.nl

Paul Ebert
gymnastiek, mentor 12c
p.ebert@svszeist.nl

Marieke van Eendenburg
klassenleraar 7a, biologie
m.vaneendenburg@svszeist.nl
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Sietske Galama
biologie, mentor 12d
s.galama@svszeist.nl

Nadja Gijsen
Nederlands, leerlingencoach
n.gijsen@svszeist.nl

Wilma Gremmer
tekenen, handvaardigheid, textiel, 
mentor 10e
w.gremmer@svszeist.nl

Kirsty Handels
toneel, drama, mentor 10a
k.handels@svszeist.nl

Anna-Birthe Hardewijn
Nederlands, themaperiodes, mentor 9e 
a.hardewijn@svszeist.nl

Sigurd den Herder
klassenleraar 8b, tekenen
s.denherder@svszeist.nl

Arine van der Heul
Duits, mentor 10b
a.vanderheul@svszeist.nl

Wytze Hoekstra
wiskunde
w.hoekstra@svszeist.nl

Sanne Hogenhuis
Nederlands
s.hogenhuis@svszeist.nl

Susanne van Hoogstraten
handvaardigheid
s.vanhoogstraten@svszeist.nl

Christa van Kan
tekenen, kunstgeschiedenis, mentor 12c
c.vankan@svszeist.nl

Yvonne Kleinendorst
euritmie, mentor 12a
y.kleinendorst@svszeist.nl

Gijs van Lennep
maatschappijleer
g.vanlennep@svszeist.nl

Inge Lichtenegger
wiskunde
i.lichtenegger@svszeist.nl

Ellen van Liere
Engels
e.vanliere@svszeist.nl

Frans Lutters
geschiedenis, oriëntatie, themaperiodes, 
mentor 10b
f.lutters@svszeist.nl

Edsard Mees
Nederlands, kunstgeschiedenis
e.mees@svszeist.nl

Joke Mobach
Engels
j.mobach@svszeist.nl

Wouter Modderkolk
economie
w.modderkolk@svszeist.nl

Rimbert Moeskops
wiskunde, natuurkunde, scheikunde
r.moeskops@svszeist.nl

Rianne Nooteboom
biologie
r.nooteboom@svszeist.nl

Annelies den Ouden
kunst algemeen, tekenen, mentor 10c
a.denouden@svszeist.nl

Tanja Oldenziel
wiskunde, natuurkunde
t.oldenziel/@svszeist.nl

Liesbeth Paardekooper
wiskunde
l.paardekooper@svszeist.nl

Karin Parlevliet
biologie
k.parlevliet@svszeist.nl

Gert-Jan van der Pol
muziek, koor, mentor 12d
g.vanderpol@svszeist.nl

Gerard Poolman
ICT, aardrijkskunde, wiskunde, mentor 
12a
g.poolman@svszeist.nl

Aarti Prins
muziek, koor
a.prins@svszeist.nl

Betsy Ranken
geschiedenis, mentor 11b
b.ranken@svszeist.nl

Monique Ricken
Nederlands, mentor 11b
m.ricken@svszeist.nl

Merlijn Rotte
klassenleraar 7d, Nederlands
m.rotte@svszeist.nl

Sagitte de Ruigh
Nederlands
s.deruigh@svszeist.nl

Mireille Scheffers
Frans, mentor 9b
m.scheffers@svszeist.nl

Katja Schober
Duits, mentor 12b
k.schober@svszeist.nl

Aster Smeding
klassenleraar 8d, geschiedenis
a.smeding@svszeist.nl

Thomas Smits
scheikunde
t.smits@svszeist.nl
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Marjan Sterringa
klassenleraar 7c
m.sterringa @svszeist.nl

Walter Stevenhagen
wiskunde
w.stevenhagen@svszeist.nl

Luuk van Tiem
gymnastiek, mentor 11a
l.vantiem@svszeist.nl

Hannah van Tilburg
muziek, koor, kunst algemeen,  
mentor 9d
h.vantilburg@svszeist.nl

Hanneke van der Valk
wiskunde
h.vandervalk@svszeist.nl

Sieger Valks
klassenleraar 7b
s.valks@svszeist.nl

Joke Vermaning
textiele werkvormen
j.vermaning@svszeist.nl

Gert-Jan Vonk
natuurkunde, wiskunde
g.vonk@svszeist.nl

Miranka van Wankum
klassenleraar 8a, Duits
m.vanwankum@svszeist.nl

Boudewijn Wegner
Frans
b.wegner@svszeist.nl

Karen Witsenburg
aardrijkskunde, mentor 9c
k.witsenburg@svszeist.nl

Cindy van Wolfswinkel-Burger
Frans, mentor 11a, mentor 10d
c.burger@svszeist.nl

Dineke van Zwieten
economie, mentor11c
d.vanzwieten@svszeist.nl

Onderwijsondersteunend 

Deniz Aykul
absentieadministratie
d.aykul@svszeist.nl

Jopie Bakema-Kamp
administratie
j.bakema@svszeist.nl

Wim Beiler
financiële administratie
w.beiler@svszeist.nl

Laurens Bos
conciërge
l.bos@svszeist.nl

Marijke Brommer
toneelondersteuning
m.brommer@svszeist.nl

Armando Espinoza
klassenassistent
a.espinoza@svszeist.nl

Petra Hennekes
directie- en beleidsondersteuner
p.hennekes@svszeist.nl

Ernst van Hagen
conciërge
e.vanhagen@svszeist.nl

Daniëlla Hutter
mediathecaris
d.hutter@svszeist.nl

Sarah Jongsma
mediathecaris
s.jongsma@svszeist.nl

Clarisse de Jongh
ICT-beheer/applicatiebeheer
c.dejongh@svszeist.nl

Claartje Kocken
coach
c.kocken@svszeist.nl

Marilly Kok
administratie
m.kok@svszeist.nl

Henk van Kooten
conciërge
h.vankooten@svszeist.nl

Erna Kreuger
pianist
e.kreuger@svszeist.nl

Jan Lensink
amanuensis
j.lensink@svszeist.nl

Dianne Mathijssen
orthopedagoog, gz psycholoog
d.mathijssen@svszeist.nl

Jacoba Pylyser
orthopedagoog
j.pylyser@svszeist.nl

Bas Verheijden
pianist
b.verheijden@svszeist.nl

Peter Verhoogt
pianist
p.verhoogt@svszeist.nl

Isabel Zijsling
facilitair medewerker
i.zijsling@svszeist.nl
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Bestuur

Allert de Geus 
e-mail: bestuur@sgvvs.nl
postadres: Wilhelminalaan 15
6524 AJ Nijmegen

Raad van toezicht

dhr. E. Roemer
voorzitter
eroemer@sp.nl

mw. L. Scheeres – van de Merwe
lindascheeres@gmail.com

dhr. M. Trouw
merlijntrouw@hotmail.com

dhr. M. Liebrecht
m.liebrecht@hetnet.nl

mw. T.A. Čop
tamara.cop@han.nl

mw. J. de Vries
janny809@gmail.com

Colofon
Redactie:
Colin van der Bel
Sven Boogert
Gijs van Lennep
Edsard Mees

Foto’s:
Colin van der Bel

Ontwerp en lay-out:
Rachid Hogerhuis, grafisch ontwerp PI&Q

Uitgave:
augustus 2020

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24
3707 GL Zeist
030 – 20 40 290
post@svszeist.nl 
www.svszeist.nl 
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