
   

DIRECTEUR 
ANJA GERDING 

INTERN BEGELEIDER 
TINEKE STELWAGEN 

ADMINISTRATIE 
LIESBETH HUSEMAN 

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

Juf Tineke Stelwagen is belast met het leveren van een 
bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de 
coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school en 
de begeleiding van leraren. Zij onderhoudt contact met de 
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. 
 

Mevrouw Liesbeth Huseman  is verantwoordelijk voor 
administratieve en secretariële werkzaamheden. 

 

Email:  
anjagerding@primah.org of directie.eshoek@primah.org 
 

Email: tinekestelwagen@primah.org Email: administartie.eshoek@primah.org 

   
BOUWCOÖRDINATOR ONDERBOUW 

ALET DOEDENS 
BOUWCOÖRDINATOR MIDDENBOUW 

LEONIE WATERMULDER 
BOUWCOÖRDINATOR BOVENBOUW 

NITA HARDONK 
Juf Alet Doedens is de onderbouwcoördinator. Zij is een 
groepsleerkracht die, naast lesgevende taken en 
groepsverantwoordelijkheid, een specifieke taak vervult in 
de school. Juf Alet is een operationeel coördinator in de 
schoolorganisatie. Zij heeft een coördinerende taak t.a.v. 
de onderbouw (groep 1 en 2) van de school en heeft een 
adviserende taak richting de directie. De 
bouwcoördinatoren, intern begeleider en directeur vormen 
samen het managementteam. 
 

Juf Leonie Watermulder is de middenbouwcoördinator. Zij is 
een groepsleerkracht die, naast lesgevende taken en 
groepsverantwoordelijkheid, een specifieke taak vervult in 
de school. Juf Leonie is een operationeel coördinator in de 
schoolorganisatie. Zij heeft een coördinerende taak t.a.v. de 
middenbouw (groep 3 t/m 5) van de school en heeft een 
adviserende taak richting de directie. De 
bouwcoördinatoren, intern begeleider en directeur vormen 
samen het managementteam. 

Juf Nita Hardonk is de bovenbouwcoördinator. Zij is een 
groepsleerkracht die, naast lesgevende taken en 
groepsverantwoordelijkheid, een specifieke taak vervult in 
de school. Juf Nita is een operationeel coördinator in de 
schoolorganisatie. Zij heeft een coördinerende taak t.a.v. 
de bovenbouw (groep 6 t/m 8) van de school en heeft een 
adviserende taak richting de directie. De 
bouwcoördinatoren, intern begeleider en directeur vormen 
samen het managementteam. 

Email: aletdoedens@primah.org Email: leoniewatermulder@primah.org Email: nitahardonk@primah.org 

mailto:anjagerding@primah.org
mailto:directie.eshoek@primah.org
mailto:tinekestelwagen@primah.org


   
LEERKRACHT MET ZORGZAKEN / 

REMEDIAL TEACHER 
JOOP LIJFERING 

ONDERWIJS ASSISTENTE 
CHRISTINA NIEBORG 

ICT-COÖRDINATOR  
KEES EPEMA 

Meester Joop Lijfering is een groepsleerkracht die, naast 
lesgevende taken en groepsverantwoordelijkheid, een 
specifieke taak vervult in de school. Hij houdt zich bezig 
met de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig 
hebben. Daarnaast zorgt meester Joop voor afname van 
verschillende toetsen en onderzoeken volgens de 
jaarlijkse toets- en signaleringskalender.  
 

Onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht 
begeleidt Juf Christina Nieborg leerlingen bij het verwerven 
van vaardigheden, zowel binnen als buiten de groep. Juf 
Christina begeleidt deze leerlingen in nauwe samenwerking 
met de remedial teacher en intern begeleider.  

De ICT-coördinator (informatie- en 
communicatietechnologie-coördinator), de heer Kees 
Epema, draagt zorg om ICT-toepassingen in de school te 
begeleiden. De ICT-coördinator zorgt ook voor opleiding 
van collega's in het efficiënt computergebruik. Hij heeft 
een adviserende rol en is verantwoordelijk de schoolvisie 
op ICT. 

Email: jooplijfering@primah.org 

 

Email: christinanieborg@primah.org Email: ict.eshoek@primah.org 

 
  

CONCIËRGE 
ALBERT OP DE DIJK 

CONCIËRGE 
KLAAS KOBUS 

ONDERSTEUNING CONCIÉRGE TAKEN  
LOEKIE DE JONGE 

De heer Albert op de Dijk verricht werkzaamheden, die in 
het belang zijn van de goede gang van de 
schoolorganisatie. Hij zorgt voor het aannemen van 
telefoontjes, het kopiëren, het verspreiden van 
materialen, de post, verzorging van de personeelsruimte 
en controleert of er onderhoud- en/of 
reparatiewerkzaamheden nodig zijn. 
 

De heer Klaas Kobus houdt het gebouw in schone en nette 
staat. Klaas voert de zware schoonmaaktaken uit zoals 
vloeren poetsen, blad ruimen en ramen wassen. Daarnaast 
is de heer Klaas Kobus verantwoordelijk voor de buitenkant 
van het gebouw en verricht hij verschillende timmer- en 
verfwerkzaamheden. 

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

Email: albert@eshoek.picto.nl   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie-_en_Communicatietechnologie
mailto:jooplijfering@primah.org


 

 

 

 

 

 

 

 
VAKLEERKRCAHT GYMNASTIEK/ 

COMBINATIEFUNCTIONARIS 
PATRICK BEEK 

VAKLEERKRACHT 
GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS 

DIENEKE GRIT 

VAKLEERKRACHT 
HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS 

MARGA FALKE 

De vakleerkracht gymnastiek is meester Patrick Beek. 
Meester Patrick verzorgt in de groepen 3 t/m 8 dit 
specifieke vak één lesuur per week. 
Daarnaast is meester Patrick combinatiefunctionaris. Het 
belangrijkste doel van deze functie is het leggen van een 
verbinding, de samenwerking realiseren en vorm geven, 
tussen onderwijs en sport.  
 
 

De vakleerkracht mevrouw Dieneke Grit onderwijst de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 in godsdienstig onderwijs, 
gedurende 1 lesuur per week. 

De vakleerkracht mevrouw Marga Falke onderwijst de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 in humanistisch 
vormingsonderwijs, gedurende 1 lesuur per week. 

Email: 
patrickbeek@primah.org 
sportcombi@aaenhunze.nl 
 

  

   
SCHOONMAAK 

WILLY HINGSTMAN 
SCHOONMAAK 

ROELIE VENEMA 
SCHOONMAAK 

JAAP VAN DER LAAN 
Mevrouw Willy Hingstman is de dagelijkse 
schoonmaakster. Zij zorgt voor een schone en nette 
school. 

Mevrouw Roelie Venema is de dagelijkse schoonmaakster. 
Zij zorgt voor een schone en nette school. 

De heer Jaap van der Laan is de dagelijkse schoonmaker. 
Hij zorgt voor een schone en nette school. 

mailto:patrickbeek@primah.org
mailto:sportcombi@aaenhunze.nl


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. Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in werkgroepen.  

 

     
ESMÉ HARTLIEF ANITA DE KONING ALET DOEDENS MARJON SKÖLD ANNET ZOMERS 

GROEPSLEERKRACHT 
EENDENNEST 
groep 1A/2A 

GROEPSLEERKRACHT 
EENDENNEST 
groep 1A/2A 

GROEPSLEERKRACHT 
KONIJNENHOL 
groep 1B/2B 

GROEPSLEERKRACHT 
KONIJNENHOL 
groep 1B/2B 

GROEPSLEERKRACHT 
VLINDERTUIN 
groep 1C/2C 

Email: 
esméhartlief@primah.org 
 

Email:  
anitadekoning@primah.org 

Email: 
aletdoedens@primah.org 

Email:  
marjonskold@primah.org 

Email: 
annetzomers@primah.org 

     
INA TILMAN GRETA DOCTER CARLA EVERTS CLAARTJE VAN MAANEN GITTE LIEBE 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 3A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 3A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 3B 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 3B 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 3B 

Email:  
inadejonge@primah.org 
 

Email: 
gretadocter@primah.org 

Email:  
carlaeverts@primah.org 

Email: 
claartjevanmaanen@primah.org 

Email: 
gitteliebe@primah.org 

  
  

 

LEONIE WATERMULDER HARRIËT OTTENS HETTY BEHLING ESMÉ HARTLIEF  

GROEPSLEERKRACHT 
groep 4A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 4A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 4B 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 4b 

 

Email: 
leoniewatermulder@primah.org 

Email: 
harriëtottens@primah.org 

Email: 
hettybeheling@primah.org 

Email: 
esméhartlief@primah.org 

 

mailto:esméhartlief@primah.org
mailto:anitadekoning@primah.org
mailto:aletdoedens@primah.org
mailto:marjonskold@primah.org
mailto:annetzomers@primah.org
mailto:inadejonge@primah.org
mailto:gretadocter@primah.org
mailto:carlaeverts@primah.org
mailto:claartjevanmaanen@primah.org
mailto:gitteliebe@primah.org
mailto:esméhartlief@primah.org


 

 

 
    

INEKE LUURS JOOP LIJFERING CLAARTJE VAN MAANEN MARIEKE MEERVELD GRETA DOCTER 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 5A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 5A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 5A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 5A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 5B 

Email: 
inekeluurs@primah.org 
 

Email:  
jooplijfering@primah.org 

Email: 
claartjevanmaanen@primah.org 

Email:  
mariekemeerveld@primah.org 

Email: 
gretadocter@primah.org 

     
ULKA FIX MONIEK DE HAAN JOOP LIJFERING GEERTJE LINNEMAN HARRIËT OTTENS 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 5B 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 6A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 6A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 6B 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 6B 

Email:  
ulkafix@primah.org 
 

Email:  
moniekdehaan@primah.org 

Email:  
jooplijfering@primah.org 

Email:  
geertjekors@primah.org 

Email: 
harriëtottens@primah.org 

     
NITA HARDONK MYRTHE SCHAAP KUNDINA VENEMA CLAARTJE VAN MAANEN RIANNE MULDER 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 6C 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 6C 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 7A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 7A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 7A 

Email: 
nitahardonk@primah.org 

Email: 
myrthe@primah.org 

Email: 
kundinavenema@primah.org 

Email: 
claartjevanmaanen@primah.org 

Email: 
riannemulder@primah.org 

mailto:inekeluurs@primah.org
mailto:aletdoedens@primah.org
mailto:mariekemeerveld@primah.org
mailto:gretadocter@primah.org
mailto:ulkafix@primah.org
mailto:carlaeverts@primah.org
mailto:aletdoedens@primah.org
mailto:aletdoedens@primah.org


 

   
  

HENK BOELENS CLAARTJE VAN MAANEN RIANNE MULDER GITTE LEIBE AGNES KOETZE 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 7B 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 7B 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 7B 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 8A 

GROEPSLEERKRACHT 
groep 8A 

Email: 
henkboelens@primah.org 
 

Email: 
claartjevanmaanen@primah.org 

Email: 
riannemulder@primah.org 

Email:  
gitteliebe@primah.org  

Email: 
agneskoetze@primah.org 

  

   

MARISKA DAMVELD AGNES KOETZE    

GROEPSLEERKRACHT 

groep 8B 

GROEPSLEERKRACHT 

groep 8B 

   

Email:  
mariskadamveld@primah.org 

Email:  
agneskoetze@primah.org 
 

   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

mailto:henkboelens@primah.org
mailto:aletdoedens@primah.org
mailto:aletdoedens@primah.org
mailto:carlaeverts@primah.org


 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk     

 
 
 

    

LIENEKE MENGER      
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKSTER     
Mw. Lieneke Menger biedt gezinnen en 
leerlingen hulp wanneer  zij vragen hebben 
over opgroeien en opvoeding, als er thuis of op 
school problemen zijn en adviseert ouders bij 
welke instantie ze terecht kunnen met een 
bepaalde vraag. 

 

    

Email: 
menger@impuls-welzijn.nl 

    


