
Wie, wat, waar? 
Brugklas Huygens Lyceum 
 
Op het Huygens Lyceum lopen veel medewerkers rond. We stellen ze graag aan je voor. De 
lijst is alfabetisch gerangschikt op werkzaamheden. 
 
Absenties  
Mevrouw Van der Heijden (afkorting: LHD) houdt de absenties in de gaten en zij spreekt je 
erop aan als er iets niet klopt. Je kunt haar vinden in de hal bij de receptie direct naast de 
deur. Bij de receptie: 

• Haal je je absentiekaarten 
• Lever je je absentiekaarten in (in de brievenbus) 
• Haal je je telaat-briefje 
• Haal je paracetamol, pleisters… 
• Kun je terecht als je naar huis wilt omdat je je niet lekker voelt 

 
Afdelingsleider  
Mevrouw Corbeij (afkorting COR) is de afdelingsleider. Zij regelt alles wat er in de brugklas 
gebeurt. Zij houdt alle leerlingen, samen met leerlingcoördinator mevrouw Verstegen 
(afkorting VSN) en de mentor, in de gaten. Als er iets aan de hand is, neemt een van hen 
contact op met je ouders, zodat we samen met je ouders kunnen bekijken hoe we je 
kunnen helpen. Loop gerust bij hen binnen als er iets is. Mevrouw Corbeij en mevrouw 
Verstegen zitten in kantoor K11 in de hal. 
 
BTR  
BTR in je rooster staat voor Beter Taal en Rekenen. In de brugklas krijg je ondersteuning 
voor taal en rekenen, als blijkt dat dat nodig is. BTR wordt gegeven door: 

• Mevrouw Kocken (spelling, afkorting KCK) 
• Mevrouw Schoones (spelling, afkorting SNS) 
• Mevrouw Eshuis (begrijpend lezen, afkorting ESH) 
• Mevrouw Mulder (begrijpend lezen, afkorting MDR) 
• Mevrouw Van Horssen (rekenen, afkorting HRS) 

 
Cambridge  
In november wordt de entrancetest afgenomen. Je komt daarvoor in aanmerking, als je een 
voorsprong hebt bij Engels. Op basis van de test worden twee klassen ingedeeld. De 
Cambridgelessen worden gegeven door mevrouw Beekmans (afkorting BMM). 
 
CBO-testen  
De CBO-test wordt donderdag 26 september afgenomen. Op basis van de uitslag van deze test 
word je uitgenodigd voor Denkkracht. De coördinatoren van Denkkracht zijn mevrouw Van Beek 
(afkorting BEE), mevrouw Scholten (afkorting SLT) en mevrouw Mulder (afkorting MDR). 
 
Conciërges 
Leo, Herman en Marcel zijn onze conciërges. Je kunt bij ze terecht in de loge, vlak naast de 
hoofdingang. Bij de conciërges: 



• Haal je paracetamol, pleisters… 
• Kun je terecht voor EHBO 
• Kun je terecht voor je kluisje 
• Kun je terecht als je naar huis wilt omdat je je niet lekker voelt 
• Kun je terecht als het even niet zo goed gaat of als je even een praatje wilt maken 

 
Denkkracht  
Denkkracht is het excellentieprogramma van het Huygens. De coördinatoren zijn mevrouw Van 
Beek (afkorting BEE), mevrouw Scholten (afkorting SLT) en mevrouw Mulder (afkorting MDR). 
 
Dyslexie  
Als je dyslexie hebt, krijg je aan het begin van het schooljaar lessen van mevrouw Eshuis, 
over hoe je de vreemde talen kunt aanpakken. Je faciliteitenpas wordt uitgeschreven door 
mevrouw Kocken en uitgedeeld door je mentor. Als je audio-ondersteuning krijgt, word je 
daar in begeleid door mevrouw Eshuis. 
 
Mediatheek 
In de mediatheek werken mevrouw Nijwening en mevrouw Giesbers. 
 
Mentoren  
De mentoren van de brugklas zijn: 

• 1GY1: mevrouw Verstegen (VSN) en mevrouw Kassies (KAS) 
• 1GY2: meneer Vader (VAD) en mevrouw Hendrix (HXA) 
• 1GY3: meneer Weeda (WDA) en mevrouw Penninx (PNX) 
• 1AH1: meneer Van Zantvoort (ZAN) en meneer Saygili (SGL) 
• 1AH2: mevrouw Van de Reijt (RTR) en mevrouw Thaens (THA) 
• 1AH3: mevrouw Meulman (MLM) en mevrouw Zevenbergen (ZVB) 
• 1AH4: meneer Van der Linden (LDN) en mevrouw de Gooijer (GOJ) 
• 1H1: mevrouw Eshuis (ESH) en mevrouw de Meijer (MJS) 
• 1H2: mevrouw Van Strien (STI) en mevrouw Schreurs (SHR) 
• 1H3: mevrouw Schoones (SNS) en mevrouw Beekmans (BMM) 

 
Minimentoren 
 Elke klas heeft een minimentor: 

• 1GY1: Max van der Sterren 
• 1GY2: Kim Geurts 
• 1GY3: Martine Bloo 
• 1AH1: Joren Koevoets 
• 1AH2: Tim Okkerse 
• 1AH3: Mirthe Folkerts 
• 1AH4: Sama Ajitouh 
• 1H1: Rik de Greef 
• 1H2: Caaliya Maalim 
• 1H3: Dina Bouhezzo 

 
Zij zijn ook vertrouwensleerling. 
 



Ondersteuningscoördinator  
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben een eigen aanspreekpunt of 
begeleider. Deze ondersteuning en het contact met je ouders hierover, wordt geregeld 
door mevrouw Van der Knaap, de ondersteuningscoördinator. Haar afkorting is KNP. 
 
Open dag  
Op de Open Dag kunnen we je hulp goed gebruiken. Je kunt je opgeven voor de rondleidingen 
bij mevrouw Schoones (SNS). 
 
Remedial Teacher  
Als het met het leren even niet zo lekker loopt, dan kunnen we de remedial teacher 
inschakelen. Zij kunnen jou gericht helpen met je probleem. We hebben twee remedial 
teachers: 

• Mevrouw Kocken (hulp bieden bij leren, toekennen faciliteitenpas, screening voor 
dyslexie) 

• Mevrouw Eshuis (hulp bieden bij leren, afnemen taaltoetsen, begeleiding bij 
audio- ondersteuning) 

 
Roostermaker 
De roostermaakster is mevrouw Van den Akker (afkorting AKR). De roosterwijzigingen 
komen op het bord in de hal te staan en via de site kun je je roosterwijzigingen ook 
checken. 
 
Schoolpsycholoog 
Soms zit je even niet zo lekker in je vel en dan zouden we de schoolpsycholoog in kunnen 
schakelen. Dat is mevrouw Zeitlin. 
 
SOVA 
Ongeveer op de helft van het schooljaar wordt een SOVA-training gehouden, waar je 
sociale vaardigheden versterkt worden.  
 
Taal- en rekentesten 
Aan het begin van het schooljaar worden drie taaltesten afgenomen: Diataal voor 
begrijpend lezen, een dictee voor spelling en een tempo-leestoets. Daarnaast wordt ook 
een rekentest afgenomen. De taaltesten worden nagekeken door mevrouw Eshuis. De 
uitslag van de rekentest bekijkt mevrouw Van Horssen. Zij maken vervolgens de indeling 
voor BTR. 
 
Vertrouwensleerlingen  
Vertrouwensleerlingen zijn er om je te helpen. Je vindt ze in het spreekkamertje S03 (1e 
verdieping). De vertrouwensleerlingen zijn ook minimentor. 
 
Verwijderd uit de les  
Als je verwijderd wordt door een docent, moet je je altijd melden. Als eerste loop je naar 
mevrouw Verstegen, in kantoor K11 in de hal. Als daar niemand is, meld je je bij een 
andere leerlingcoördinator (kamers in de gang naar de personeelskamer). Als zij er óók 
niet zijn, dan meld je je bij een conciërge. 
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