
 
Anja Gerding  
Directeur  
Juf Anja Gerding draagt zorg 
voor kwaliteit, organisatie, 
personeel, sfeer, begeleiding 
en het welzijn van een ieder 
die bij de school betrokken 
is.  

 

 
Tineke Stelwagen  
Intern Begeleider  
Juf Tineke Stelwagen is 
belast met het leveren van 
een bijdrage aan de 
ontwikkeling van het 
zorgbeleid, de coördinatie 
en de uitvoering van het 
zorgbeleid in school en de 
begeleiding van leraren. Ze 
onderhoudt contacten met 
ouders en externe instanties 
en zorgt voor voorwaarden 
om de kinderen te volgen in 
hun ontwikkeling. De intern 
begeleider vormt, samen 
met de bouwcoördinatoren 
en directeur, het 
managementteam.  

 

 
Alet Doedens  
Coördinator Groep 1 t/m 4  
Juf Alet Doedens is onze 
bouwcoördinator. Ze is een 
groepsleerkracht, die naast 
lesgevende taken en 
groepsverantwoordelijkheid, 
een specifieke taak vervult 
binnen school. Juf Alet is 
een operationeel 
coördinator in de 
schoolorganisatie. Ze heeft 
een coördinerende taak 
voor de groepen 1 t/m 4 en 
heeft een adviserende taak 
richting directie. De 
bouwcoördinatoren, intern 
begeleider en directeur, 
vormen samen het 
managementteam.  

 



 
Leonie Watermulder  
Coördinator Groep 5 t/m 8  
Juf Leonie Watermulder is 
onze tweede 
bouwcoördinator. Ze is een 
groepsleerkracht, die naast 
lesgevende taken en 
groepsverantwoordelijkheid, 
een specifieke taak vervult 
binnen school.  
Juf Leonie is een 
operationeel coördinator in 
de schoolorganisatie. Ze 
heeft een coördinerende 
taak voor de groepen 5 t/m 
8 en heeft een adviserende 
taak richting directie. De 
bouwcoördinatoren, intern 
begeleider en directeur 
vormen samen het 
managementteam.  

 

 
Joop Lijfering  
Specialist Rekenen  
Meester Joop Lijfering is een 
groepsleerkracht, die naast 
lesgevende taken en 
groepsverantwoordelijk, een 
specifieke taak vervult 
binnen school. Hij houdt zich 
bezig met het 
rekenonderwijs. Deze taak 
omvat het adviseren van 
collega’s op het gebied van 
rekenonderwijs en het 
uitvoeren van 
rekenonderzoeken.  

 

 
Nita van Dijk  
Specialist 
(hoog)Begaafdheid  
Juf Nita van Dijk is onze 
specialist 
(hoog)begaafdheid. Ze 
houdt zich bezig met de 
begeleiding van – en 
organisatie rondom 
leerlingen met kenmerken 
van (hoog)begaafdheid.  
Deze leerlingen maken deel 
uit van de PIT-kids.  

 



 
Agnes Koetze  
Specialist Taal/Lezen  
Juf Agnes Koetze is een 
groepsleerkracht, die naast 
lesgevende taken en 
groepsverantwoordelijk, een 
specifieke taak vervult binnen 
school. Ze levert een bijdrage 
aan de ontwikkelingen op het 
gebied van taal en lezen én 
begeleidt en ondersteunt 
collega’s daarbij.  

 
Annet Zomers  
Specialist Onderbouwd  
Juf Annet Zomers is een 
groepsleerkracht, die naast 
lesgevende taken en 
groepsverantwoordelijk, een 
specifieke taak vervult binnen 
school. Ze is gespecialiseerd in 
de methode “Onderbouwd”.  

 
Mariska Damveld  
Specialist Gedrag/ 
Coördinator Sociale Veiligheid  
Juf Mariska Damveld is naast 
groepsleerkracht, onze 
gedragsspecialist. In deze 
functie geeft ze advies aan 
collega’s en ouders over het 
bevorderen van gewenst 
gedrag. Daarnaast levert ze 
een bijdrage aan de 
ontwikkeling en vernieuwing 
van onderwijsprocessen 
gericht op gedrag, pedagogisch 
klimaat en leerlingen met 
specifieke behoeftes op het 
gebied van sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  
Juf Mariska is ook onze 
coördinator Sociale Veiligheid. 
Ze voert een actief beleid voor 
een veilige school, coördineert 
het anti-pestbeleid en fungeert 
als vast aanspreekpunt.  



 
Kees Epema  
Onderwijsassistent 
Onder verantwoordelijkheid 
van de groepsleerkracht 
begeleidt Kees Epema 
leerlingen bij het verwerven 
van vaardigheden. De 
begeleiding vindt zowel 
binnen, als buiten de groep 
plaats. De begeleiding wordt 
vormgegeven door intensieve 
samenwerking met de intern 
begeleider.  

 
Christina Nieborg  
Onderwijsassistent  
Onder verantwoordelijkheid 
van de groepsleerkracht 
begeleidt juf Christina Nieborg 
leerlingen bij het verwerven 
van vaardigheden. De 
begeleiding vindt zowel 
binnen, als buiten de groep 
plaats. De begeleiding wordt 
vormgegeven door intensieve 
samenwerking met de intern 
begeleider.  

 
Margreeth Steen  
Onderwijsassistent  
Onder verantwoordelijkheid 
van de groepsleerkracht 
begeleidt juf Margreeth Steen 
een leerling bij het verwerven 
van vaardigheden.  
Juf Margreeth begeleidt deze 
leerling in nauwe 
samenwerking met de 
groepsleerkrachten en de 
intern begeleider.  

Patrick Beek 
Vakleerkracht gymnastiek 
Meester Patrick verzorgt in de 
groepen 3 t/m 8 het specifieke 
vak twee keer, één lesuur per 
week. 

  



 
Liesbeth Huseman  
Administratie  
Mevrouw Liesbeth Huseman is 
verantwoordelijk voor 
administratieve en secretariële 
werkzaamheden.  

 
Loekie de Jonge  
Administratief ondersteuner  
Mevrouw Loekie de Jonge 
biedt ondersteuning bij diverse 
werkzaamheden binnen de 
school, zoals archiveren, 
ordenen en kopiëren.  

 
Albert op de Dijk  
Conciërge  
De heer Albert op de Dijk 
verricht werkzaamheden, die 
in het belang zijn voor een 
soepel verloop van de 
schoolorganisatie. Hij zorgt 
voor het aannemen van 
telefoontjes, het kopiëren en 
verspreiden van materialen, de 
post en de verzorging van de 
personeelsruimte. Daarnaast 
draagt de conciërge zorg voor 
het signaleren van 
onderhoudswerkzaamheden 
aan het schoolgebouw.  

 
Jan Battjes  
Onderhoud  
De heer Jan Battjes doet kleine 
onderhouds- en 
reparatieklussen in school.  

 
Willy Hingstman  
Schoonmaak  
Mevrouw Willy Hingstman 
verzorgt de dagelijkse 
schoonmaakwerkzaamheden. 
Ze zorgt voor een schone en 
nette school. 

 
Roelie Venema  
Schoonmaak  
Mevrouw Roelie Venema 
verzorgt de dagelijkse 
schoonmaakwerkzaamheden. 
Ze zorgt voor een schone en 
nette school. 

 

  



Onze groepsleerkrachten  
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven  
betekent dit voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerlinggegevens, contact onderhouden met  
ouders, organiseren van activiteiten en deelnemen aan actieteams ter verbetering van het 
schoolbeleid. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen. 
  
Onderbouw 

 
Esmé Hartlief  
Groepsleerkracht Eendennest  
Groep 1a-2a  

 
Anita de Koning  
Groepsleerkracht Eendennest  
Groep 1a-2a  

 
Alet Doedens  
Groepsleerkracht Konijnenhol  
Groep 1b-2b  
 

 
Marjon Sköld  
Groepsleerkracht Konijnenhol  
Groep 1b-2b  

 
Annet Zomers  
Groepsleerkracht Vlindertuin 
Groep 1c-2c  

 

 

  



Middenbouw 

Carla Everts  
Groepsleerkracht Groep 3 
 

Nita van Dijk 
Groepsleerkracht Groep 3 

Leonie Watermulder  
Groepsleerkracht Groep 4a  
 

Hetty Behling  
Groepsleerkracht Groep 4a  
 

  
Hennie van der Schuur  
Groepsleerkracht Groep 4b-5a  

Nita van Dijk 
Groepsleerkracht Groep 4b-5a  

Ina Tilman  
Groepsleerkracht Groep 5b  
 

Hilde Gengler  
Groepsleerkracht Groep 5b 
 

 

 

  



Bovenbouw 

 
Ulka Fix  
Groepsleerkracht Groep 6a 

 
Geertje Linneman  
Groepsleerkracht Groep 6a 

 
Claartje Blom 
Groepsleerkracht Groep 6b 
 

 

 
Greta Docter  
Groepsleerkracht Groep 6b 
  

 

  
Kundina Venema  
Groepsleerkracht Groep 7a 

 

 
Henk Boelens  
Groepsleerkracht Groep 7a 
 

 

 
Harriët Ottens  
Groepsleerkracht Groep 7b 

 

Henk Boelens  
Groepsleerkracht Groep 7b 

   
   

 

 

  
Gerben Braams  
Groepsleerkracht Groep 8a 



Dieuwerke Duursma  
Groepsleerkracht Groep 8a  
  

 
Mariska Damveld  
Groepsleerkracht Groep 8b  

Gerben Braams  
Groepsleerkracht Groep 8b  
 

 


