
Roepnaam Tussenv Achternaam E-mail
Peray Acik pacik@sondervick.nl docent geschiedenis
Stan Aerts saerts@sondervick.nl docent geschiedenis
Yolanda Alonso yalonso@sondervick.nl docent scheikunde
Josinda Ariaens jariaens@sondervick.nl docent Frans
Karl Baken kbaken@sondervick.nl docent economie, wiskunde
Jose Ballemans jballemans@sondervick.nl docent zorg & welzijn
Giovanni Barten gbarten@sondervick.nl docent muziek, ckv
Jos Beerens jbeerens@sondervick.nl docent Engels
Tine Beerens tbeerens@sondervick.nl docent zorg & welzijn, levensbeschouwing,  Engels
Meral Beytür mbeytur@sondervick.nl docent Duits, Engels, Frans, levensbeschouwing
Bas van den Biggelaar bbiggelaar@sondervick.nl docent geschiedenis
Loes Bijnnen lbijnnen@sondervick.nl docent zorg & welzijn, levensbeschouwing
Iulia Boamfa iboamfa@sondervick.nl docent natuurkunde
Yvan Bodet ybodet@sondervick.nl docent wiskunde
Monica Boevéé mboevee@sondervick.nl docent levensbeschouwing, geschiedenis
Henry van den Bogert hbogert@sondervick.nl docent lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing
Hetty ter Bogt hbogt@sondervick.nl docent wiskunde
Frank van den Boomen fboomen@sondervick.nl docent lichamelijke opvoeding
Paul Bos pbos@sondervick.nl docent economie, wiskunde, levensbeschouwing
Latifa el Boumassoudi lboumassoudi@sondervick.nl docent maatschappijleer
Joris Braune jbraune@sondervick.nl docent Engels
Bart van den Broek bbroek@sondervick.nl docent PIE
Marco van Bun mbun@sondervick.nl docent aardrijkskunde, geschiedenis, mens&maatschappij 
Nancy Cappetijn ncappetijn@sondervick.nl docent tekenen, handvaardigheid
Sorinela Ciobica sciobica@sondervick.nl docent levensbeschouwing, geschiedenis
Leo Compen lcompen@sondervick.nl docent economie, management & organisatie
Evelijn Dekker edekker@sondervick.nl docent Engels
Diederik van Delft ddelft@sondervick.nl docent wiskunde
Iris van Dijk idijk@sondervick.nl docent biologie
Corin van Eijndhoven ceijndhoven@sondervick.nl docent beeldende vorming, tekenen, levensbeschouwing
Rob van Ekkendonk rekkendonk@sondervick.nl docent Nederlands
Vanessa Ellse vellse@sondervick.nl docent biologie



Elmy van den Elsen eelsen@sondervick.nl docent Nederlands
Anna Engel aengel@sondervick.nl docent Duits
Svenja de Feijter sfeijter@sondervick.nl docent Nederlands
Koos van Gogh kgogh@sondervick.nl docent informatica, wiskunde
Anke Govers agovers@sondervick.nl docent Nederlands
Jacqueline de Greef jgreef@sondervick.nl docent algemene natuurwetenschappen, biologie
Milja de Greef mgreef@sondervick.nl docent Engels
Loet van Haperen lhaperen@sondervick.nl docent informatica
Mark van der Heijden mheijden@sondervick.nl docent bwi, levensbeschouwing, wiskunde
Leonie Hendriks lhendriks@sondervick.nl docent tekenen, kunstvakken 1
Jil Hesemans jhesemans@sondervick.nl docent zorg & welzijn
Frank Horsten fhorsten@sondervick.nl docent nask1
Patricia Jaspers pjaspers@sondervick.nl docent Duits
Malou Keiren-Hermkens mkeiren@sondervick.nl docent biologie 
Rob Kesselring rkesselring@sondervick.nl docent wiskunde
Mouloud Kherazi mkherazi@sondervick.nl docent wiskunde
Peer Kooijmans pkooijmans@sondervick.nl docent aardrijkskunde
Armanda Kouwenhoven akouwenhoven@sondervick.n docent handvaardigheid, economie, levensbeschouwing
Dave Kradolfer dkradolfer@sondervick.nl docent Engels
Petra Lamers-Clement plamers@sondervick.nl docent wiskunde
Toon Leijten tleijten@sondervick.nl docent economie, management & organisatie
Ad Lemmens alemmens@sondervick.nl docent wiskunde, techniek, levensbeschouwing
Anna Leppälä aleppala@sondervick.nl docent aardrijkskunde
Harrie van de Loo hloo@sondervick.nl docent M&T, levensbeschouwing
Ilse Lörincz ilorincz@sondervick.nl docent tekenen
Maarten van Luffelen mluffelen@sondervick.nl docent natuurkunde
Kees Maas kmaas@sondervick.nl docent handvaardigheid, levensbeschouwing mens&maatschappij
Eric Mans emans@sondervick.nl docent wiskunde
Marc Mantz mmantz@sondervick.nl docent aardrijkskunde
Tom Marx tmarx@sondervick.nl docent geschiedenis, 
Michiel Mattheijssen mmattheijssen@sondervick.nl docent aardrijkskunde
Petri van Meijl pmeijl@sondervick.nl docent Nederlands
Anneke Memelink amemelink@sondervick.nl docent Nederlands



Nashrina Musahal nmusahal@sondervick.nl docent Nederlands
Ingrid Mutsaers imutsaers@sondervick.nl docent zorg & welzijn, biologie
Oliver Myers omyers@sondervick.nl docent Engels
Araya Ortelli-van Leuken aortelli@sondervick.nl docent Latijn
Mark Parren mparren@sondervick.nl docent PIE, levensbeschouwing
Mirte Peeters mpeeters@sondervick.nl docent Engels
Margo Piketh mpiketh@sondervick.nl docent Engels
Moniek Pistorius- mpistorius@sondervick.nl docent lichamelijke opvoeding
Jasper Prins jprins@sondervick.nl docent scheikunde
Amanda Renders arenders@sondervick.nl docent Nederlands
Coby Rijkers crijkers@sondervick.nl docent biologie
Lianne Rijkers lrijkers@sondervick.nl docent Nederlands
Thijs Roothans troothans@sondervick.nl docent natuur- en scheikunde
Zaïer Saboerali zsaboerali@sondervick.nl docent pie, wiskunde, levensbeschouwing
Koen Savelkouls ksavelkouls@sondervick.nl docent lichamelijke opvoeding
Linsey Schats lschats@sondervick.nl docent Nederlands
Charles Schoonheim cschoonheim@sondervick.nl docent Engels, Nederlands
Els Schouten eschouten@sondervick.nl docent Duits
Justi Schouten jschouten@sondervick.nl docent lichamelijke oefening
Linda de Schrevel lschrevel@sondervick.nl docent Nederlands
Raoul Schroën rschroen@sondervick.nl docent Duits
Gust Smits gsmits@sondervick.nl docent Grieks, Latijn, klassieke culturele vorming
Milou Sniërs msniers@sondervick.nl docent handvaardigheid techniek, culturele kunstzinnige vorm
Linda van Soolingen lsoolingen@sondervick.nl docent wiskunde
Anouk Soomers asoomers@sondervick.nl docent aardrijkskunde
Ine Steenbeek-van isteenbeek@sondervick.nl docent zorg & welzijn, levensbeschouwing
Laura Steenmans lsteenmans@sondervick.nl docent scheikunde
Twan Strijbos tstrijbos@sondervick.nl docent techniek, bwi
Karin Suurs ksuurs@sondervick.nl docent lichamelijke oefening
Brenda Titaley btitaley@sondervick.nl docent Nederlands
Ilse de Vaan ivaan@sondervick.nl docent Nederlands
Carla van der Velden cvelden@sondervick.nl docent muziek
Luuk de Visser lvisser@sondervick.nl docent informatica



Lennie van Vugt lvugt@sondervick.nl docent handvaardigheid
Marcel van de Wal mwal@sondervick.nl docent economie, management & organisatie
Fenna Welling fwelling@sondervick.nl docent Frans
Christian van der Wijst cwijst@sondervick.nl docent tekenen
Marly Wilsens mwilsens@sondervick.nl docent scheikunde
Antoon van Wolferen awolferen@sondervick.nl docent kunstvakken1, maatschappijleer 2
Ellen Zanderink ezanderink@sondervick.nl docent biologie
Mendy Zengin mzengin@sondervick.nl docent zorg & welzijn
Tim Zijderveld tzijderveld@sondervick.nl docent lichamelijke oefening
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