Medewerkers Varendonck College 2020-2021

Directie
Afdelingsleiders VWO – HAVO
Afdelingsleiders VMBO
Docenten

A–B–C–D–E–F–G–H–I–J–K–L–M–N–O–P–Q

–R–S–T–U–V–W–X–Y–Z
Onderwijs ondersteunend personeel

Directie
mevr. drs. I. van Nieuwenhuijsen - nie
i.v.nieuwenhuijsen@varendonck.nl
dhr. R. Weijmans - wer
r.weijmans@varendonck.nl

Afdelingsleiders VWO-HAVO
mevr. P. van Gils - gip
p.v.gils@varendonck.nl
mevr. drs. H. Moors - moh
h.moors@varendonck.nl

Afdelingsleiders VMBO
dhr. R. Janssen - jam
r.janssen@varendonck.nl
mevr. A. Voorn
a.voorn@varendonck.nl
mevr. E. van Melis - mee
e.v.melis@varendonck.nl

Docenten
A
dhr. R. van der Aa - aar
r.vd.aa@varendonck.nl
dhr. M. Aberson – abm
m.aberson@varendonck.nl
dhr. D. van Alphen – ald
d.v.alphen@varendonck.nl
mevr. L. Alting - all
l.alting@varendonck.nl
mevr. Y. Andrade-Buitenhuis - any
y.andrade-buitenhuis@varendonck.nl
dhr. G. Ansems - ans
g.ansems@varendonck.nl
B
dhr. B. Bakker - bal
b.bakker@varendonck.nl
dhr. W. Bakker – baw
w.bakker@varendonck.nl
mevr. J. Van Beek - bej
j.v.beek@varendonck.nl
dhr. G. Berkers - beg
g.berkers@varendonck.nl
dhr. H. Van Beusekom – beh
h.v.beusekom@varendonck.nl
mevr. A. Bracke - brc
a.bracke@varendonck.nl
mevr. M. van Bragt - brg
m.v.bragt@varendonck.nl
dhr. J. Braune - brj
j.braune@varendonck.nl
mevr. C. van den Broek – Lammers - bro
c.vd.broek-lammers@varendonck.nl
mevr. I. Brugge-Lochner - brl
i.brugge-lochner@varendonck.nl
dhr. J. van Bussel - bus

j.v.bussel@varendonck.nl

mevr. C. Busser - buz
c.busser@varendonck.nl
C
dhr. G. Claes - clg
g.claes@varendonck.nl
dhr. M. Claessen - cle
m.claessen@varendonck.nl
dhr. ir. A. Colaris - col
a.colaris@varendonck.nl
mevr. R. Coolen - van Berlo - cor
r.coolen@varendonck.nl
mevr. T. Coopmans - cot
t.coopmans@varendonck.nl
mevr. W. de Crom - cro
w.d.crom@varendonck.nl
D
dhr. L. Désar - des
l.desar@varendonck.nl
dhr. A. van Dinter - din
a.v.dinter@varendonck.nl
mevr. M. Dolmans – dom
m.dolmans@varendonck.nl
mevr. J. Donkers - don
j.donkers@varendonck.nl
mevr. H. van Doorn - doo
h.v.doorn@varendonck.nl
dhr. B. van Doren – dob
b.v.doren@varendonck.nl
mevr. A. van Duppen - dua
a.v.duppen@varendonck.nl
mevr. M. Duprée - dup
m.dupree@varendonck.nl

E
dhr. B. Eeftink - eeb
b.eeftink@varendonck.nl
mevr. L. van Eerdt – eel
l.v.eerdt@varendonck.nl
Mevr. E. Ekinci - eke
e.ekinci@varendonck.nl
F
mevr. N. Fisscher - fin
n.fisscher@varendonck.nl

G
dhr. W. van Gameren - gam
w.v.gameren@varendonck.nl
dhr. D. Golstein – gol
d.golstein@varendonck.nl
dhr. T. van Gorp – got
t.v.gorp@varendonck.nl
mevr. J. Görtzen - gor
j.gortzen@varendonck.nl
mevr. A. Govers - gov
a.govers@varendonck.nl
dhr. P. de Graaff – grp
p.d.graaff@varendonck.nl
dhr. J. van Grotel - gro
j.v.grotel@varendonck.nl
dhr. M. Gunter – gum
m.gunter@varendonck.nl
H
dhr. drs. ir. R. Heesen - heh
r.heesen@varendonck.nl
mevr. M. Heesters - hem
m.heesters@varendonck.nl
dhr. S. Heij - hei
s.heij@varendonck.nl

Mevr. S. Hendrix - Verhees - heq
s.hendrix@varendonck.nl
mevr. S. Hermans - hes
s.hermans@varendonck.nl
mevr. C. van Heugten – Maas - heu
c.v.heugten@varendonck.nl
mevr. K. van den Heuvel - hew
k.vd.heuvel@varendonck.nl
mevr. Y. van den Heuvel - hev
y.vd.heuvel@varendonck.nl
dhr. H. van der Hoeven - hoe
h.vd.hoeven@varendonck.nl
dhr. J. Hopstaken – hop
j.hopstaken@varendonck.nl
dhr. J. Hulsen - hul
j.hulsen@varendonck.nl
mevr. H. Hurkmans - hur
h.hurkmans@varendonck.nl
I
J
mevr. K. Janssen - jak
k.janssen@varendonck.nl

K
mevr. L. Keunen - kel
l.keunen@varendonck.nl
Mevr. A. van Kimmenade – kia
a.v.kimmenade@varendonck.nl
dhr. S. Kling - kls
s.kling@varendonck.nl
dhr. M. van Kol - kom
m.v.kol@varendonck.nl
mevr. A. Koolen - kol
a.koolen@varendonck.nl
mevr. E. Kootstra-Kramer - kok

e.kootstra-kramer@varendonck.nl
mevr. C. Kusters - kus
c.kusters@varendonck.nl
mevr. I. Kusters - Jacobs - kui
i.kusters@varendonck.nl
L
mevr. E. de Laat - laa
e.de.laat@varendonck.nl
mevr. M. Lagarde - lag
m.lagarde@varendonck.nl
mevr. F. Lammers
f.lammers@varendonck.nl
mevr. I. van Lankveld - lan
i.v.lankveld@varendonck.nl
mevr. M. Lemmen-Horik - lem
m.lemmen-v.horik@varendonck.nl
mevr. L. Litjens - lit
l.litjens@varendonck.nl
M
mevr. E. Maas - maa
e.maas@varendonck.nl
dhr. drs. M. Maasen - mam
m.maasen@varendonck.nl
mevr. ir. W. Mackus - mac
w.mackus@varendonck.nl
mevr. drs. A. de Man - man
a.de.man@varendonck.nl
mevr. A. Martens - mas
a.martens@varendonck.nl
mevr. ir. A. Mens - men
a.mens@varendonck.nl
dhr. T. Metzemaekers - met
t.metzemaekers@varendonck.nl
mevr. C. Meuter - mec
c.meuter@varendonck.nl

mevr. G. Michiels - mic
g.michiels@varendonck.nl
mevr. M. Moors – moa
m.moors@varendonck.nl
dhr. K. Mommersteeg – mok
k.mommersteeg@varendonck.nl
mevr. drs. A. van de Mortel - moq
a.vd.mortel@varendonck.nl
mevr. M. Mulder - mul
m.mulder@varendonck.nl

N
mevr. I. van Neerven - nee
i.v.neerven@varendonck.nl
mevr. M. Neutkens - neu
m.neutkens@varendonck.nl
mevr. S. Nievergeld – nis
s.nievergeld@varendonck.nl
dhr. F. Nijs - nij
f.nijs@varendonck.nl
O
Dhr. T. Van Ooijen – oot
t.v.ooijen@varendonck.nl
dhr. P. van Osch - osc
p.v.osch@varendonck.nl
dhr. M. Van Otterdijk – otm
m.v.otterdijk@varendonck.nl
P
dhr. A. van de Paal - paa
a.vd.paal@varendonck.nl
mevr. V. Pas - pas
v.pas@varendonck.nl
dhr. T. Pas - pat
t.pas@varendonck.nl
dhr. M. Peters - pet
m.peters@varendonck.nl

mevr. M. Peters – pem
maartje.peters@varendonck.nl
mevr. S. van der Pluijm – pls
s.vd.pluijm@varendonck.nl

R
dhr. R. Razi -rar
r.razi@varendonck.nl
dhr. P. van Rees - ree
p.v.rees@varendonck.nl
dhr. M. van Rijt – rim
m.v.rijt@varendonck.nl
mevr. J. Rongen – roj
j.rongen@varendonck.nl
dhr. J. van Roy - roy
j.v.roy@varendonck.nl
S
mevr. H. Schmidt - scm
h.schmidt@varendonck.nl
mevr. M. Siep - sie
m.siep@varendonck.nl
mevr. K. Skersyte - skk
m.skersyte@varendonck.nl
mevr. B. van Stipdonk - sti
b.v.stipdonk@varendonck.nl
dhr. J. Swaanen - swa
j.swaanen@varendonck.nl
T
mevr. L. Terpstra - ter
l.terpstra@varendonck.nl
U
Mevr. D. – Üstün – usd
d.ustun@varendonck.nl
V
mevr. M. de Vaan - Coenen - van
m.de.vaan@varendonck.nl

mevr. P. van der Vegt - veg
p.vd.vegt@varendonck.nl
dhr. B. van Velthoven - veb
b.v.velthoven@varendonck.nl
mevr. S. Verburg - van Kessel - vek
s.verburg@varendonck.nl
mevr. N. Verdaasdonk – ven
n.verdaasdonk@varendonck.nl

mevr. K. Verhees - ves
k.verhees@varendonck.nl
mevr. B. Verkuyten - veu
b.verkuyten@varendonck.nl
mevr. G. Vermeulen - vem
g.vermeulen@varendonck.nl
mevr. S. Verstappen-van Bussel – buu
s.v.bussel@varendonck.nl
dhr. A. van der Vleuten MEd - vle
a.vd.vleuten@varendonck.nl
mevr. N. van de Vossenberg - von
n.vd.vossenberg@varendonck.nl
dhr. G. De Vrij - vrg
g.d.vrij@varendonck.nl
W
mevr. A. Weenink - wed
a.weenink@varendonck.nl
dhr. A. van der Weerden - wee
a.vd.weerden@varendonck.nl
mevr. M. Welling - wel
m.welling@varendonck.nl
dhr. B. Wich - wic
b.wich@varendonck.nl

Z
dhr. T. Zanders – zat
t.zanders@varendonck.nl

Onderwijsondersteunend personeel
Applicatiebeheerder Magister
mevr. J. Tjoa – tjj
j.tjoa@varendonck.nl
Assistenten leerlingen
mevr. M. Hurkmans-Raijmakers - hum
mevr. E. Kerkers-van Doorn – kee
Baliemedewerker Asten/Someren
Mevr. L. Verhees - vee
Baliemedewerker Someren
mevr. E. Banfi - ban
mevr. A. van Wetten - van de Cruijs - wet
Conciërges en onderhoudsmedewerkers
mevr. E. Boel – boe
mevr. M. Hoogers - hoo
dhr. G. Hurkmans - hug
dhr. T. Maas - mat
dhr. E. van Veldhoven - vel
Decaan Asten
mevr. H. Martens – mar
h.martens@varendonck.nl
Decaan Someren
Dhr. H. van Bussel
j.v.bussel@varendonck.nl
Dhr. T. Pas
t.pas@varendonck.nl
Directiesecretariaat
Mevr. H. Timmermans-Henke
h.timmermans@varendonck.nl
Eerste medewerker ICT
dhr. ing. Th. van der Putten – put
systeembeheer@varendonck.nl
Eerste medewerker facilitaire zaken
dhr. T. van de Meulenhof - meu
Facilitair medewerkers
mevr. T. van den Eijnden - Verdonschot - eit
mevr. C. van der Vleuten - de Jong - vlc

Financieel medewerker
mevr. F. Hurkmans-de Haan - hun
facturen@varendonck.nl
Floormanager techniekplein VMBO
dhr. R. Brunenberg - brr
r.brunenberg@varendonck.nl
ICT-beheerder en - ondersteuner
dhr. W. Verberne – vew
systeembeheer@varendonck.nl
Instructeurs
dhr. B. Linders – lio
b.linders@varendonck.nl
dhr. F. van de Moosdijk - moo
f.vd.moosdijk@varendonck.nl
mevr. K. Tomassen - Wijlaars - wii
k.wijlaars@varendonck.nl
Leerling administratie
leerlingenadministratie@varendonck.nl
mevr. I. Leenen – lei locatie Someren
mevr. lic. R. van der Loo-Zorge – zor locatie Asten
Manager bedrijfsvoering
mevr. W. Willems-Leenders - wik
Onderwijs assistenten leerpleinen
mevr. E. Kerkers-van Doorn - kee
mevr. J. Koolen-Latijnhouwers - kon
mevr. L. van Mourik - mou
Medewerker pr en communicatie
mevr. E. Goossens – goe
e.goossens@varendonck.nl
Onderwijsassistenten / onderwijsondersteuners
dhr. R. Brunenberg - brr
dhr. J. Dibbets - dib
dhr. B. Duymelinck - duy
dhr. M. van den Elzen - emz
dhr. R. Francken - frc
mevr. M.H. Huyben - huz
mevr. M. Lodewijks - lod
mevr. A. J. Paulissen-Vereijken - pau
dhr. J.P. Rozijn – roz

Opvang- / Verzuim coördinator VWO-HAVO
dhr. F. van de Kerkhof - ket
f.vd.kerkhof@varendonck.nl

Leerlingen coördinator VMBO
mevr. D. Vervoordeldonk – ved
d.vervoordeldonk-bakens@varendonck.nl

Orthopedagoog
mevr. drs. J. van Dooren - doj
Op maandag en donderdag op school bereikbaar van 09.00-17.00 uur
j.v.dooren@varendonck.nl
Personeelsfunctionaris
mevr. H. van Bommel-Hovens – bom
h.v.bommel-hovens@varendonck.nl
Pestcoördinator locatie Asten
dhr. F. van de Kerkhof - ket
f.vd.kerkhof@varendonck.nl
Pestcöordinator locatie Someren
mevr. C. Meuter - mec
c.meuter@varendonck.nl
Roostermakers
dhr. R. Smeets – sme
r.smeets@varendonck.nl
dhr. E. Vossen – voe
e.vossen@varendonck.nl
Telefoniste-receptionistes
mevr. F. Cuunders-Hollanders - cuf
mevr. M. van Dam-Jansen - dak
Zorgconsulent
mevr. A. Makaay - van Wetten
a.makaay@varendonck.nl
mevr. B. van Rens-Jacobs - reb
Op maandag en donderdag op school bereikbaar van 09.00-17.00 uur
b.v.rens@varendonck.nl
Zorgcoördinator
mevr. A. van Vugt – vug
Op maandag t/m donderdag op school bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur
a.v.vugt@varendonck.nl

