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functie
leraar Duits
lerares economie
leerlingcoach
assistent onderwijsruimtes
lerares Nederlands
administratief medewerkster
lerares beeldende vorming
leraar biologie, examensecretaris
lerares geschiedenis
remedial teacher
leraar tekenen en ckv, coördinator ELOS (internationalisering)
lerares klassieke talen
mediathecaris, leermiddelencoördinator, lid Deelraad
lerares biologie
leraar wiskunde, voorzitter MR en DR havo/vwo
technisch onderwijsassistente
lerares klassieke talen
technisch onderwijsassistente
onderwijsassistente
afdelingsdirecteur vwo 2-3
leraar beeldende vorming
leraar Nederlands
onderwijsassistent
leraar muziek
leraar lichamelijke opvoeding
leraar aardrijkskunde
lerares Frans
lerares lichamelijke opvoeding
lerares wiskunde
afdelingsdirecteur vwo 4-5-6
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J. Hendriks
S. Henry
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leraar techniek en beeldende vorming
leraar biologie, coördinator ICT
leraar natuurkunde en nask
onderwijsassistente
lerares Duits
lerares Duits
leraar lichamelijke opvoeding
leraar biologie
leraar lichamelijke opvoeding
lerares economie
lerares wiskunde
afdelingsdirecteur Team Extra Begeleiding
lerares Duits
leraar scheikunde
lerares Nederlands
leraar geschiedenis
lerares Duits
orthopedagoog
lerares aardrijkskunde
coördinator havo 4-5, lerares Frans
coördinator vwo 2-3, leraar Duits
leraar filosofie, ABO (alg. begeleider onderzoeken)
lerares Spaans
lerares Engels
lerares wiskunde
conciërge
leraar nask
leraar natuurkunde
lerares Frans
conciërge
lerares Frans
lerares beeldende vorming
lerares beeldende vorming

M. van Hoof
M. Hudson
M. Huisman
P. Hurkens
M. Janson
M. Kalee
M. Kikken
M. de Klein
M. Klotz
R. Knoops
R. Kockelkoren
R. Koenraadt
W. Kok
E. Kortenbach
P. Koster
R. Kremer
F. Kuijpers
S. van Leent
C. van Lieshout
S. Lestang
C. van Lieshout
M. van der Linden
H. Linders
E. van Loenen
M. Lucassen
N. van den Luitgaarden
M. Maas
D. Maasdijk
J. te Marvelde
L. Mathijssen
R. Meuwissen
M. Mooren
H. van Moorsel
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lerares Engels
leraar wiskunde
decaan/LOB coördinator, lerares geschiedenis
leraar lichamelijke opvoeding
technisch onderwijsassistent
assistant roostermaker
lerares Nederlands
leraar nask
lerares Duits
leraar geschiedenis
leraar biologie
zorgcoördinator
hoofd facilitaire zaken
lerares lichamelijke opvoeding
leraar Frans
lerares techniek
lerares Engels
leraar Engels
administratief medewerkster
leraar Frans
administratief medewerkster
administratief medewerkster
leraar natuurkunde
administratief medewerkster
lerares Engels
leraren Nederlands
lerares wiskunde
coördinator vwo 4-5-6, lerares scheikunde
directeur sector havo/vwo
leraar muziek
leraar Duits
leraar Engels
onderwijsassistent

S. Mulders
A. Nagtzaam
E. Naterop
N. Nederveen
J. Noijen
S. van Nunen
C. van Oijen-Koëter
L. van Oort
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H. Ottens
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lerares Nederlands
lerares muziek
lerares aardrijkskunde
lerares Frans
technisch onderwijsassistent
leraar wiskunde
lerares biologie, secretaris Deelraad
lerares Nederlands
onderwijsassistent
leraar economie en M&O
lerares verzorging
technisch onderwijsassistente

L. Peters
M. Petter
S. Pieterse
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E. van der Plas
A. Qu
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J. Reijnen
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P. Reuser
M. Rijkers
H. Rijks
J. Römkens
L. Romme
T. Romme
G. Ruepert
I. Scheepers
D. Schenk
F. Schoneveld
J. van Sinten
M. Smeets
M. Smits
S. Smits
E. Smit
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T. Steenbruggen
A. Stevens
A. Suijs
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lerares Engels
leerlingcoach/psycholoog
lerares Nederlands
administratief medewerkster
lerares maatschappijleer
leraar Engels
technisch onderwijsassistent
onderwijsassistente
conciërge
lerares natuurkunde
afdelingsdirecteur havo 2-3, leraar muziek
lerares levensbeschouwing, coördinator ELOS (internationalisering)
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leraar economie en M&O, lid Deelraad
lerares Nederlands
lerares economie en M&O
lerares Engels
leraar aardrijkskunde
lerares Frans
lerares wiskunde
administratief medewerkster
conciërge
lerares Engels
afdelingsdirecteur havo 4-5, leraar wiskunde
lerares Nederlands
directiesecretaresse
lerares Nederlands
leraar biologie
coördinator havo 4-5, lerares Nederlands
lerares biologie
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J. van de Ven
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H. Verstraten
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h.vanwijk@udenscollege.nl
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onderwijsassistente, medewerker applicatiebeheer Magister
lerares wiskunde
leraar natuurkunde
roostermaker
leraar muziek en ckv
lerares beeldende vorming, kunst- en cultuurcoördinator
coördinator havo 2-3, leraar geschiedenis
leraar lichamelijke opvoeding
leraar levensbeschouwing
lerares wiskunde
administratief medewerkster
lerares Engels, lid Medezeggenschapsraad
leraar Nederlands
leraar geschiedenis
leraar scheikunde
lerares Engels
lerares lichamelijke opvoeding
lerares Nederlands
leraar maatschappijleer
algemeen begeleider school (ABS), lerares biologie
afdelingsdirecteur leerjaar 1
coördinator brugklas havo/vwo & gymnasium-plus, leraar
levensbeschouwing
technisch onderwijsassistente
remedial teacher
leraar wiskunde
leraar nask
leraar Duits
lerares geschiedenis
decaan, LOB coördinator
leraar geschiedenis en levensbeschouwing
leraar economie en M&O

