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3ALGEMEEN

De Baander is een zelfstandige school voor voortgezet onderwijs op katholieke grondslag met 
een eigen bestuur. Het onderwijs is bedoeld voor leerlingen die het VMBO niet kunnen volgen. 
De leerachterstand is daarvoor te groot.

Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op 
zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ook stromen er leerlingen door naar vervolg-
opleidingen, zoals b.v. het ROC. De Baander is een kleinschalige school waar we respectvol
met elkaar omgaan.

Wij vinden het belangrijk, dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school 
gaan. Pas dan kan er goed geleerd worden. Bij het geven van dit onderwijs wordt uitgegaan
van de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Zij krijgen daardoor zoveel mogelijk les
op eigen niveau en in eigen tempo. Het onderwijs omvat praktijkvakken, theorievakken, arbeids- 
training en stage. Ook geeft De Baander in samenwerking met het ROC de AKA-opleiding. 

Op De Baander wordt gewerkt met Individuele Ontwikkelingsplannen. Iedere leerling schrijft 
daarin, gecoacht door de leerkrachten, wat hij/zij wil leren op school en hoe hij/zij dat wil 
gaan doen.

Het gaat hierbij om persoonlijke leerdoelen voor theorie- en praktijkvakken, cursussen en  
stages maar ook om leerdoelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Het IOP wordt regelmatig bijgesteld. Natuurlijk wordt het IOP ook met ouders/verzorgers 
besproken. Hiervoor krijgt u apart een uitnodiging.

INDIVIDUELE ONTWIKKELINGSPLANNEN (IOP)

Bij de theorievakken wordt uitgegaan van het IOP. Omdat de leerlingen op eigen niveau en in 
eigen tempo werken, worden diverse methodes gebruikt.

In ieder geval krijgen de leerlingen: Daarnaast staan ook op het rooster:

THEORIEVAKKEN

• Nederlands
• Rekenen en wiskunde
• Informatiekunde
• Cultuur en Maatschappij
• Praktijk- en loopbaanoriëntatie

• Engels
• Sociale vaardigheidstraining
• Gymnastiek
• Leefstijl (sociaal-emotionele
 vaardigheden)



4PRAKTIJKVAKKEN

Minstens de helft van de schooltijd wordt besteed aan de praktijkvakken. Na een brugjaar, 
waarin de leerlingen zeven verschillende praktijkvakken volgen, kunnen ze in de daarop  
volgende leerjaren kiezen uit de volgende vakken:

• Arbeidstraining
• Horeca oriëntatie
• Bloemschikken
• Consumptieve technieken
• Creatieve handvaardigheid
• Dierverzorging
• Elektrotechniek
• Fiets- en bromfietstechniek
• Glas bewerken

• Haarknippen
• Houtbewerking
• Metaalbewerking
• Paardenverzorging
• Plantenteelt
• Schilderen
• Tuinarbeid
• Textiele werkvormen
• Uiterlijke verzorging



5CURSUSSEN/BRANCHEGERICHTE OPLEIDINGEN

Voor de oudere leerlingen organiseren wij de volgende cursussen:

Deze opleidingen worden betaald en begeleid door De Baander. Deze cursussen worden 
afgesloten met een diploma of een certificaat.

• Contract catering
• Brood en Banket
• MIG/MAG lassen
• Hulpmonteur fietstechniek
• Hulpmonteur autotechniek
• Opleiding heftruckbestuurder
• VCA Veiligheid
• Schilderen
• Sport
• Machinaal houtbewerken
• Bedieningsvaardigheden

• Schoonmaken
• Werken in de zorg
• Werken in de kinderopvang
• Detailmedewerker
• EHBO, jeugd eerste hulp
• Onderhoud plantsoen
• Dierverzorging
• Keukenvaardigheden
• Horeca, niveau 1
• Textiel

De Baander werkt samen met het VMBO. Incidenteel kunnen leerlingen van De Baander delen
van lesprogramma’s volgen op het VMBO.

SAMENWERKING MET HET VMBO

Ook met het MBO wordt samengewerkt. Leerlingen van De Baander volgen dan b.v. één dag
per week een opleiding op het MBO.

SAMENWERKING MET HET MBO

In samenwerking met MBO Amersfoort wordt de Entree opleiding aangeboden. Het eerste 
jaar volgen de leerlingen de lessen op De Baander. In het tweede jaar worden de lessen op 
het MBO gegeven.

ENTREE OPLEIDING



6ARBEIDSTRAINING/STAGE

Op weg naar werk doorloopt de leerling de volgende onderdelen:

Door middel van het vak arbeidstraining oefenen we specifiek de handvaardigheid van de 
leerling. Indien daar aanleiding toe is, wordt een leerling arbeidskundig getest. Vervolgens 
wordt door het aanbieden van specifieke oefeningen de motoriek verbeterd.

Leerjaar 1: Arbeidstraining:

De leerlingen voeren in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht diverse  
conciërge-werkzaamheden uit.

Leerjaar 2: Interne begeleide stage

Bij deze stages voeren groepen leerlingen onder begeleiding van een leerkracht diverse werk-
zaamheden uit buiten de school. Een dag per week voor een periode van telkens negen 
weken doen de leerlingen werkervaring op in een bouwmarkt, cateringbedrijf, verzorgings-
huis, tuincentrum, restaurant etc. Zo komen de leerlingen gedurende dit jaar bij minstens vier 
verschillende bedrijven.

Leerjaar 3: Externe begeleide stage

Elke maandagavond kunnen oud-leerlingen terecht op de avondschool. Afhankelijk van hun
eigen keuze worden ze dan begeleid op het gebied van studie, werk, wonen en vrije tijd.

Avondschool

In overleg met de ouders/verzorgers en met hun toestemming gaat de leerling één of meerdere 
dagen stage lopen in een bedrijf. Zij worden daarin begeleid door één van de stagedocenten 
van De Baander. Uitgaande van de belangstelling en vaardigheid van de leerling zoeken zij 
een passende stageplaats. Na de oriënterende stages stromen de leerlingen door naar de 
plaatsingsstage. Het doel is dan de leerlingen te begeleiden naar betaald werk. De stage-
plaatsen worden gezocht passend bij de belangstelling en de mogelijkheden van de leerling. 
De stagetijd wordt gezien als een overbrugging tussen school en maatschappij. De voortgang 
van de stage wordt door de stagedocent besproken met de leerling, het bedrijf en de ouders. 
Een groot deel van de leerlingen komt al dan niet via stage aan het werk.

Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingen, zoals b.v. het MBO. Na het verlaten 
van de school biedt De Baander nog een jaar nazorg, eventueel samen met andere organisa-
ties. Voor een overzicht van waar de leerlingen terecht komen, zie www.debaander.nl.

Leerjaar 4/5: Oriënterende stages en plaatsingsstages



7EXCURSIES

Regelmatig worden er diverse excursies georganiseerd. Om deze buitenschoolse activiteiten 
te kunnen organiseren, is De Baander in het bezit van twee busjes.



8KLASSENINDELING

Elke leerling werkt zoveel mogelijk op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Een leerling 
kan dus bij ons op school niet blijven zitten. Bij het samenstellen van de klassen wordt rekening  
gehouden met leeftijd, karakter en niveau van de leerling. Elke klas wordt begeleid door 
een klassenleerkracht/mentor. Indien mogelijk is de klassenleerkracht ook het jaar daarop  
leerkracht van zijn/haar eigen klas. Dit geldt voor de onderbouw (klassen 1 en 2) en vervolgens 
ook voor de bovenbouw (klassen 3,4 en 5).

Klassenleerkrachten:

Klas 1A Patricia Özdemir
Klas 1B Ingrid Hendriksen
Klas 2A Margriet van Dijk
Klas 2B Renske Gerritse
Klas 3A Thijs van den Brand
Klas 3B Femke Punt
Klas 4A Maurice Couvee
Klas 4B Jody Tolkamp

Klas 5A Daan van der Klis
Klas 5B Anniek BIjvank
Entree A Marjo van den Brand
Entree B Sabrina Mekenkamp

Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport. De leerlingen van de groepen 1 en 2 
worden per vak beoordeeld op hun inzet en motivatie, concentratie, kennis en vaardigheden. 
De leerlingen van de bovenbouw worden ook beoordeeld op inzet en motivatie en op kennis 
en vaardigheden. Bovendien geeft het rapport een uitgebreide weergave van de stage.

RAPPORT

Vanaf de derde klas kunnen leerlingen deelnemen aan IVIO-examens. Voor de vakken  
Nederlands, rekenen, wiskunde en Engels kunnen de leerlingen op drie niveaus een diploma 
halen. Het hoogste niveau is vergelijkbaar met de basisvorming in het VMBO.

IVIO-EXAMENS



9DIPLOMA

Na afloop van de schoolperiode krijgt de leerling een diploma. Het eindniveau van de  
leerlingen verschilt onderling. Dit komt omdat zij werken in hun eigen tempo en naar eigen 
kunnen. Daarom worden er bij het diploma certificaten verstrekt van de gekozen praktijk- 
vakken en van de stage. Op deze certificaten staat een beschrijving van de opgedane kennis en 
vaardigheden. Ook wordt vermeld waar en gedurende welke periodes de leerling praktische 
ervaring door middel van stage heeft opgedaan.

Elke leerling krijgt de beschikking over een afsluitbaar kluisje. Bij verlies van de kluissleutel 
moet € 2,50 voor vervanging in rekening worden gebracht. Bij inlevering van de sleutel krijgt 
de leerling € 2,50 retour.

LEERLING-KLUISJES

De school is niet aansprakelijk voor schade aan, of het verloren gaan van eigendommen van 
leerlingen. Hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten. Aanmeldingsformulieren hiervoor 
worden jaarlijks verstrekt.

SCHADE/VERLIES



10WERKKLEDING

Wij vinden het van belang, dat de leerling tijdens de praktijkvakken werkkleding draagt,  
omdat het kan gebeuren dat er verf, olie of vet op kleding terechtkomt.

Op school zijn er stofjassen, overalls, schorten en laarzen aanwezig. Via de ouder- 
bijdrage betaalt u hiervoor een kleine vergoeding. In de derde klas zijn werkschoenen  
verplicht voor leerlingen op externe begeleide stage. Deze schoenen worden eenmalig  
door de school aangeschaft.

SCHOOLBENODIGDHEDEN

De leerling dient zelf te zorgen voor:
• Een schooltas/rugzak
• Een etui
• Balpennen en potloden
• Een meetlat
• Een gum
• Een agenda
• 23-rings multomap
• USB-stick

• Gymkleding
• Gymschoenen met zolen die geen strepen achterlaten op de vloer van de gymzaal.

Verder moet de leerling zorgen voor:



11VERZUIM

Als een leerling zonder opgaaf van reden regelmatig de lessen verzuimt, of als hij/zij  
meer dan de gemiddelde leerling wordt ziek gemeld of zichzelf ziek meldt, is de school  
verplicht op grond van de Leerplichtwet, dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar 
van de gemeente. Wanneer een leerling vaak ongeoorloofd, dus zonder geldige reden,  
lessen mist, moet de school de leerplicht-ambtenaar inschakelen. De gemeente moet de  
naleving van de wet controleren. Wij proberen het verzuim op onze school goed in te gaten 
te houden en vragen daarbij ook uw medewerking. Ouders zijn verplicht erop te letten, dat 
hun kind naar school gaat en onderwijs volgt. In ieder geval moet afwezigheid van uw zoon/ 
dochter door u aan ons worden gemeld vóór aanvang van de les. lndien er geen bericht is 
van de ouders, wordt in de regel door de school zelf telefonisch contact opgenomen. Als  
we u telefonisch niet kunnen bereiken, schrijven wij u een brief.

Leerlingen vanaf 12 jaar zijn er zelf verantwoordelijk voor om naar school te gaan.  
Wanneer zij vaak ongeoorloofd lessen missen, kunnen zij voor een gesprek met de leer-
plichtambtenaar opgeroepen worden. Daarnaast is er op onze school regelmatig overleg  
met de leerplichtambtenaar, de schoolarts van de GG en GD, een consulent van MEE, een 
consulent van Bureau Jeugdzorg en een medewerker van SOVEE. Dit overleg is er o.a. op 
gericht het verzuim op onze school tot een minimum te beperken.

Het biedt ons ook de mogelijkheid om leerlingen die naar onze mening extra zorg nodig  
hebben, onder de aandacht te brengen van eerder genoemde instanties. Als er aanleiding  
toe is, wordt contact opgenomen met de ouders.

Leerlingen uit de eerste klassen worden opgeroepen voor een onderzoek door de schoolarts. 
Hiervan ontvangen de ouders/verzorgers van tevoren bericht. Het is wenselijk als ouders bij 
dit onderzoek aanwezig zijn.

ONDERZOEK SCHOOLARTS

Het is belangrijk, dat leerlingen met plezier naar school komen en zich hier veilig voelen.  
Om een veilig klimaat in de school te waarborgen zijn duidelijke regels een voorwaarde.  
De omgangsregels, de schoolregels en de gedragscode zijn door ons op schrift gesteld en 
worden aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen uitgereikt en met hen besproken. 
Vraagt u uw zoon/dochter er eens naar. Bij ernstig ontoelaatbaar gedrag van een leerling 
wordt de politie ingeschakeld en zonodig wordt de leerling van school verwijderd. Aan- 
gemelde leerlingen die door hun gedrag de veiligheid van anderen op school aantasten, 
worden niet toegelaten. Dit geldt eveneens voor leerlingen die een te intensieve begeleiding 
nodig hebben.

VEILIGHEID OP SCHOOL



12OVERBLIJVEN

In de grote pauze kunnen leerlingen in de kantine en restaurant hun brood eten. Voor lage  
prijzen zijn daar soep, frisdrank en etenswaar te koop. De Baander heeft een ‘gezonde 
schoolkantine’ volgens de normen van het voedingscentrum. Op de website staat wekelijks een  
deel van het aanbod van de gezonde schoolkantine. Energiedrankjes zijn op De Baander  
verboden. Leerlingen van klas 1, 2 en 3 mogen het schoolplein niet verlaten. Het schoolplein  
is rookvrij. Voor en na schooltijd en tijdens de pauzes wordt er op het schoolplein en in de  
directe omgeving van de school gesurveilleerd.

De gymlessen zijn verplicht! De Baander heeft een eigen gymzaal. Een leerling krijgt  
2 lesuren per week gymnastiek. Als een leerling om een bepaalde reden niet aan de gym-
les mag deelnemen, moet een door de ouders geschreven briefje worden overlegd met ver- 
melding van die reden.

Regelmatig worden er door school sportdagen georganiseerd. Ook doet De Baander mee aan 
een aantal sporttoernooien in de regio. U krijgt hiervan steeds tijdig bericht en u bent hierbij 
van harte welkom.

GYMLESSEN/SPORTDAGEN



13OUDERAVONDEN/IOP-GESPREKKEN 2016-2017

IOP-gesprekken di. 23-08-2016 en wo. 24-08-2016 alleen met leerlingen
Klassenouderavond do. 22-09-2016
IOP-gesprekken wo. 12-10-2016 en do. 13-10-2016
1e ouderavond do. 24-11-2016
2e ouderavond do. 02-02-2017
3e ouderavond do. 30-03-2017
Cursussen markt do. 18-05-2017
IOP-gesprekken wo. 14-06-2017 en do. 15-06-2016

Gedurende het schooljaar houden wij regelmatig ouderavonden. Hierover sturen wij u ruim 
van tevoren per post een bericht. Op deze ouderavonden kunt u leerkrachten te spreken  
vragen voor een zogenaamd 15-minutengesprekje. Ook worden 2 maal per jaar de  
Individuele Ontwikkelings Plannen met de ouders en de leerling besproken.

Van elk evenement krijgt u van ons vooraf bericht.
Onze jaarlijkse kerstmarkt is inmiddels in de verre omtrek bekend.

EVENEMENTEN SCHOOLJAAR 2016-2017

Schoolkampen klas 1 t/m 3                                05-09-2016 t/m 09-09-2016
Activiteitenweek klas 4 05-09-2016 t/m 09-09-2016
Stageweek klas 5 en Entree 05-09-2016 t/m 09-09-2016
Kerstmarkt do. 15-12-2015
Kerstbal bovenbouw do. 22-12-2015
Kerstviering onderbouw vr. 23-12-2015
Open dag do. 19-01-2017
Disco do. 24-03-2017
Open dag tuin en dier za. 08-04-2017
Kennismakingsdag nieuwe leerlingen wo. 28-06-2017
Uitreiking diploma’s en certificaten vr. 30-06-2017
Schooleindfeest di. 05-07-2017
Activiteitendag wo. 06-07-2017

Tijdens het mentoruur is de leerling verplicht aanwezig indien de mentor of een andere leer-
kracht een gesprek wil voeren met de leerling. Tijdens dit uur worden ook extra activiteiten 
aangeboden, zoals gitaarles, schilderijen maken, glasbewerking.

SCHOOLTIJDEN / LESSENTABEL

1e lesuur 08.30 - 09.20
2e lesuur 09.20 - 10.10
Kleine pauze 10.10 - 10.30
3e lesuur 10.30 - 11.20
4e lesuur 11.20 - 12.10

Grote pauze 12.10 - 12.40
5e lesuur 12.40 - 13.30
6e lesuur 13.30 - 14.20
Mentoruur 14.20 - 15.10



14VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2016-2017

Herfstvakantie 17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie 27-02-2017 t/m 03-03-2017
Paasweekend 15-04-2017 t/m 17-04-2017
Meivakantie 24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaartweekend 25-05-2017 t/m 28-05-2017
Pinksterweekend 03-06-2017 t/m 05-06-2017
Zomervakantie 17-07-2017 t/m 18-08-2017
Studiedagen 2016 22-08-2014 en 04-10-2016 (behalve de 2e klassen)
Studiedagen 2017 14-04-2017 (goede vrijdag), 02-06-2017 (teamdag) en 07-07-2017



15SCHOOLKAMP

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij voor de leerlingen van klas 1 t/m 3 een 
schoolkamp. Dit kamp geldt als gewone schooltijd en is dus verplicht. In diezelfde week heeft 
klas 4 een activiteitenweek. Wij zijn er samen bezig, maar op een andere manier. Wij leren 
elkaar goed kennen en dat is belangrijk voor het verloop van het schooljaar. Verzuimen kan 
alleen wegens ziekte of om een andere belangrijke reden. De leerlingen van klas 5 en de 
Entree-klas gaan aan het eind van het schooljaar op schoolkamp.

De leerlingen die de school afsluiten met een baan en/of leerlingen die een vervolgopleiding 
gaan doen, krijgen hun diploma en certificaten uitgereikt op een speciaal voor hen gehouden 
avond (zie ook overzicht evenementen). Ouders en verzorgers zijn hierbij van harte welkom.

Ter afsluiting van het schooljaar wordt er een schooleindfeest georganiseerd. Over het  
programma wordt u van tevoren geïnformeerd.

SCHOOLVERLATERSFEEST/SCHOOLEINDFEEST

De Baander is een school voor katholiek (bijzonder) onderwijs met een eigen bestuur.
De naam van ons bestuur is:

Stichting voor Katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort & Omstreken.

SCHOOLBESTUUR



16BOEKENGELD

Ouders hoeven geen boekengeld te betalen.
De overheid geeft dit geld rechtstreeks aan de scholen.

De ouderbijdrage bedraagt E 100,00.
Dit is een tegemoetkoming; de daadwerkelijke kosten liggen beduidend hoger.

Wij verzoeken u de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk over te maken op
rekeningnr. NL21 INGB 0004336900 t.n.v. Ouderraad De Baander.
De Baander maakt geen gebruik van zogenaamde sponsorgelden.

OUDERBIJDRAGE (VRIJWILLIG)

Uw bijdrage is nodig voor o.a.:
• Veiligheidsmaatregelen zoals bedrijfskleding, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen
• Drukwerken zoals schoolgids
• Verbruiksmateriaal bij praktijkvakken
• Kluisgeld
• Excursies
• Schoolkamp



17WEBSITE WWW.DEBAANDER.NL

U kunt onze website bezoeken met bovenstaand adres. Daarop kunt u behalve deze school-
gids, onze nieuwsbrieven met allerlei wetenswaardigheden vinden. Ook staan er fotopagina’s
van alles wat er op school gebeurt.

De Baander heeft een eigen Facebook pagina. Like onze pagina om op de hoogte gehouden
te worden van de laatste nieuwtjes, foto’s, video’s en nog veel meer.

facebook.com/debaander

FACEBOOK



18VERVOER

De meeste leerlingen komen per fiets of met het openbaar vervoer naar school. Alleen als 
er sprake is van een structurele handicap, kan de gemeente waar de leerling woont, voor  
aangepast vervoer zorgen.

De Baander helpt mee de botter van de Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort 
te onderhouden. Regelmatig gaan de klassen een of meerdere dagen varen onder leiding van 
een deskundige schipper.

BOTTERPROJECT

Elk jaar organiseren we een kerstmarkt. Daar worden producten verkocht die door de leerlin-
gen gemaakt zijn. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar een goed doel.

KERSTMARKT

De Baander heeft een eigen restaurant “Het Eetlokaal” dat wordt gerund door leerlingen. Voor 
reserveringen en tijden kunt u contact opnemen met de school.

RESTAURANT



19OUDERS EN MEDEZEGGENSCHAP

Ouders hebben op De Baander een stem die gehoord wordt. In de Medezeggenschapsraad 
(MR) zitten vier ouders die meepraten over zaken die belangrijk zijn voor de school  en het on-
derwijs aan onze kinderen. Samen met vertegenwoordigers van het lerarenteam komen we op 
voor de belangen van onze kinderen. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de di-
recteur/bestuurder over zaken als de jaarlijkse begroting, verbouwingen en verbeteringen aan 
het schoolgebouw. We worden op de hoogte gehouden van zaken die spelen in het onderwijs 
binnen Amersfoort en stellen kritische vragen aan de directeur/bestuurder en de leraren.

De MR komt ongeveer vier keer per jaar een avond bij elkaar op school. Soms combine-
ren we dat met lekker eten in het schoolrestaurant van meester Maarten van Dijk en zijn  
leerlingenteam.

U bent als ouder altijd welkom om bij zo’n vergadering te zijn, graag zelfs. 
Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een mailtje sturen naar Sabrina Mekenkamp: 
smekenkamp@debaander.nl.

Wilt u contact met een van de ouders uit de MR? Dat kan natuurlijk altijd via de mail.

Andrea Oostijen andrea@studio4b.nl
Nic Stoetman  
Sven
David Geerse



20KLACHTENREGELING EN VERTROUWENSCOMMISSIE

Jaarlijks wordt een gedragscode voor medewerkers en leerlingen van De Baander verspreid.
De klachtenregeling kunt u op verzoek van de school verkrijgen. De Baander is aangesloten bij 
de klachtencommissie van Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs).

Het adres is:
Postbus 381
3440 AJ Woerden

De vertrouwenscommissie van De Baander bestaat uit de volgende personen:
Mevr. C. Steenis en Dhr. J. van Seventer.

Een Permanente Commissie Leerlingenzorg beoordeelt of een leerling toegelaten mag worden.

Daarvoor dient de verwijzende school een onderwijskundig rapport op te maken. Voor in-
formatie over de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met de directeur van De 
Baander, dhr. R.J.M. Renkers.

TOELATING
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Sara Abazi interieurverzorgster
Amber Agenant leerkracht
Erwin van den Berg leerkracht tuinarbeid/dierverzorging
Anniek Bijvank leerkracht klas 5B/stagedocent/uiterlijke verzorging
Nico Bovee leerwerkmeester electrotechniek/heftruckopleiding
Marjo van den Brand leerkracht Entree klas A
Thijs van den Brand leerkracht klas 3A
Maurice Couvee leerkracht klas 4A/leerkracht muziek/leerkracht ICT/stagedocent
Astrid van Dijk orthopedagoog-gz-psycholoog
Maarten van Dijk leerkracht consumptieve technieken/keukenvaardigheden
Margriet van Dijk leerkracht klas 2A/uiterlijke verzorging
Paul Feitz leerkracht houtbewerking/arbeidstraining/schilderen
Carien van Ginneke leerkracht textiele werkvormen/handvaardigheid
Renske Gerritse leerkracht klas 2B
Ingrid Hendriksen leerkracht klas 1B
Truus de Jong leerkracht houtbewerking/glasbewerking
Ottolien Kleijmeer hoofd secretariaat
Daan van der Klis leerkracht klas 5A/stagedocent
Marian Klomp waarnemend directeur/zorgcoördinator
Petra van ‘t Klooster waarnemend directeur/stagecoördinator
Mbarka Massop administratief medewerkster/verzuimcoördinator
Sabrina Mekenkamp leerkracht Entree klas B
Annelies Horstman leerkracht consumptieve technieken
Ben Oostendorp leerkracht botterproject
Patricia Özdemir leerkracht klas 1A
John Peters leerkracht metaalbewerking/lascursus
Jan Polhout conciërge
Femke Punt leerkracht klas 5B/werken id zorg/schoonmaken/uiterlijke verz.
Richard Renkers directeur/bestuurder
Jans Schepers leerkracht paardenverzorging/bloemschikken/plantenteelt
Jos van Seventer leerkracht tweewielertechnieken
Shayen van Sichem leerkracht gymnastiek
Claudia Steenis leerkracht dierverzorging/stagedocent
Jody Tolkamp leerkracht klas 4B/stagedocent
Franka Tijhuis leerkracht consumptieve technieken/verkoopkunde/stagedocent
Bertus van der Velde leerkracht autotechniek
Jennifer Westening          leerkracht
Martijn van Elteren directeur/bestuurder
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Per telefoon (algemeen nummer) 033-4723163
Per e-mail (algemeen e-mailadres) info@debaander.nl

Medewerkers zijn ook rechtstreeks via de e-mail te bereiken. Het e-mailadres is samengesteld 
uit de 1e letter van de voornaam, de 1e letter van eventuele tussenvoegsels + achternaam aan 
elkaar geschreven, gevolgd door @debaander.nl. Leestekens en accenten worden weggelaten. 
De enige uitzondering is Maarten van Dijk. Zijn e-mailadres is mavdijk@debaander.nl.
De volledige namenlijst kunt u vinden op blz. 21 van deze schoolgids.

Onderstaande leerkrachten zijn op hun mobiele nummers rechtstreeks te bereiken:

Stagedocenten  Petra van ‘t Klooster 06-44082345
 Sabrina Mekenkamp 06-24640445
 Jennifer Westening 06-19190385
 Jody Tolkamp 06-44082306
 Claudia Steenis 06-20211970
 Franka Tijhuis 06-51605691
 Daan van der Klis 06-23812661
 Anniek Bijvank 06-52371571
AKA-leerkracht Marjo van den Brand 06-44082305
Leerkracht tweewielertechniek Jos van Seventer 06-51606218

Als u na het lezen van dit boekje nog vragen hebt, neemt u dan even telefonisch contact op.
Een goed contact over en weer is de beste basis voor een goed schooljaar.
Laten we daar samen aan werken.

TOT SLOT
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Bereikbaarheid per openbaar vervoer:

de Baander is te bereiken vanaf Centraal Station Amersfoort per bus,
lijn 6 (halte Ganzenstraat) of
lijn 7 (halte Zangvogelweg).


