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Naam
Klas
Emailadres

november 2017
Geeft bijles in en
aan (klassen)

Profiel

Onderbouw
Bianca van Rossum
6 Gymnasium

Frans en
Latijn en Grieks
Klas 1 en 2

bpvanrossum@hotmail.nl

Wessel Dekker

Wiskunde

5 Gymnasium

Klas 1 t/m 3

wesselkdekker@gmail.com

Hi! Ik ben Bianca uit
Vwo6. Ik zou je graag
bijles Frans/ Latijn/ Griek
willen geven.
Ik heb vrijwillige extra
lessen Frans (Delf)
gevolgd en heb diploma
A2 en B1. Dit jaar hoop
ook B2 af te sluiten. Vor
jaar heb ik eindexamen
Frans gedaan en vanaf
volgend jaar ga ik Frans
taal en cultuur studeren.
heb al eerder met veel z
bijles gegeven en
geassisteerd in de
huiswerkbegeleidingskla
Met plezier wil ik dat dit
jaar weer doen! Het lijkt
me echt heel leuk om je
helpen het vak beter ond
de knie te krijgen. Ik heb
er alle vertrouwen in je t
kunnen motiveren en zo
samen met jou je
vaardigheden te
verbeteren!
Hallo, mijn naam is
Wessel en ik zit in 5
Gymnasium. Ik volg het
profiel Natuur & Technie
met Wiskunde-B. Ik wil
graag wiskunde bijles
geven aan de onderbou
omdat ik wiskunde zelf
nooit lastig vond, maar
wel graag andere hielp.
Dus als jij extra uitleg
nodig hebt wil ik je daar
graag bij helpen zodat je
begrijpt waar het
hoofdstuk over gaat en j
je cijfer omhoog kan
halen.
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Kees Szabó

Wiskunde

1e jaar informatica aan de UU

Klas 1t/m3
(hogere jaren in
overleg ook
mogelijk)

kees.szabo@gmail.com

Lonneke Bodaar
4 Gymnasium

Wiskunde,
Nederlands,
Scheikunde,
Natuurkunde:

lonnekebodaar@gmail.com
Klas 1 t/m 3

NaSk:
Klas 2 (wordt
alleen dan
gegeven)

Ik heb in de periode
2011-2017 op het ATC
gezeten waar ik cum
laude geslaagd ben voo
het vwo. De eerste jaren
heb ik zelf moeite met
wiskunde gehad, ik snap
dus goed wat je niet
snapt, ooit heb ik
namelijk zelf in jouw
schoenen gestaan.
Inmiddels is het met
wiskunde bij mij allemaa
goed gekomen en ben ik
met een 9 voor wiskund
van school gegaan. Mijn
doel voor jouw bijles:
zorgen dat dit jou ook
gaat lukken
Heb je vragen? Stuur
dan gerust een mailtje!
Ik heb een Natuurprofiel
met wiskunde-B en zou
graag bijles willen
geven aan de gehele
onderbouw.
Ik ben echt een bètapersoon en vind de
exacte vakken erg leuk.
Ik snap echter ook dat
je veel moeite en
frustratie kan hebben
met Wiskunde,
Scheikunde en
Natuurkunde.
Heb jij moeite om de
stof te begrijpen en die
daarna ook nog toe te
passen?
Ik zou graag samen
met jou aan je
struikelpunten willen
werken en je cijfers
omhoog willen halen!
Nederlands kan ook erg
moeilijk zijn en dan kom
je er net wat
makkelijker uit met z’n
tweeën, dan in zo’n
drukke klas. Ik help dan
ook graag bij
tekstverklaring,
grammatica, spelling of
andere dingen die je
moeilijk vindt.
Hopelijk tot snel!
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Engels
Geschiedenis

6 gymnasium
Klas 1 t/m 3
melissa-phua@hotmail.nl

Merel Bruggink

Nederlands Klas
1, 2 en 3.

Vwo 5
merelbruggink@gmail.com

Noortje van der Horst

Engels en/of
Frans

4 VWO
vanderhorstnoortje2604@gmail.com

Klas 1 en 2

Hoi, ik ben Melissa (17)
en ik zit in gymnasium
6. Engels en
geschiedenis zijn
beiden vakken die mij
altijd gemakkelijk zijn
afgegaan en waar ik
ook redelijk hoog voor
sta. Voor Engels bijv.,
heb ik in de 4e (en
deels 5e) Cambridge
gedaan en dit afgerond
met een examen voor
het niveau C1. Verder
zijn het ook vakken die
ik leuk vind, dus zou ik
je dan ook met plezier
willen helpen met
Engels en/of
geschiedenis!
Hoi! Ik ben Merel en ik
ben 15 jaar. Ik zit in 5
vwo en ik heb een N&G
profiel.
Ik vind het leuk om
mensen te helpen en
dan speciaal met
Nederlands. Ik ben al
heel lang
geïnteresseerd in dit
vak en het gaat me al
goed af sinds de
basisschool. Ik zou je
kunnen helpen met
leesvaardigheid, de
spelling- en
grammaticaregels. Op
deze manier kunnen we
er samen voor zorgen
dat je goede cijfers
haalt!
Ik volg op dit moment
een Natuur Stroom,
maar ik heb altijd al
veel van talen
gehouden. Een
zogenaamde
“talenknobbel”. Ik zou
je zeker kunnen helpen
met welk vlak dan ook:
spreken, schrijven,
luisteren en
(waarschijnlijk het
moeilijkste)
grammatica! Het lijkt
me leuk om samen aan
het werk te gaan!
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Frans:
Klas 1 en 2

4 VWO
esmeedewaal2002@gmail.com

Biologie:
Klas 1 en 2 HAVO
Nederlands: Klas
1 en 2

Jolijn Span

Wiskunde A Klas
1 en 2

VWO 6
Jolijn_span@live.nl
Spaans
Klas 1 t/m 3

Aardrijkskunde
Klas 1 t/m 3

Max van Groeningen

Wiskunde, Frans

4 vwo

Klas 1 en 2

maxvangroeningen@hotmail.com

Hoi! Ik ben Esmee en ik
zit in VWO 4. Ik volg de
natuurstroom. Biologie,
Frans en Nederlands
zijn geen makkelijke
vakken… Maar met een
goede uitleg kan je al
erg ver komen! Ik
begrijp de lastige
punten van de vakken
en probeer het op een
makkelijke manier uit te
leggen zodat jij het ook
kan snappen.
Ik heb er vertrouwen
in dat we samen jouw
cijfers kunnen
verbeteren.

Hopelijk tot snel!
Hoi mijn naam is Jolijn e
ik wil jou graag helpen
met de moeilijkheden die
je tegen komt bij deze
vakken. Ik heb een E&M
profiel met
aardrijkskunde en kunst
Ik hoop dat we samen
jouw cijfer kunnen
verbeteren! Ook help ik
je graag bij het plannen
van je huiswerk en hoe j
de stof van de toetswee
moet aanpakken!

Hallo! Ik zou het leuk
vinden om je te
begeleiden bij je
zwakke plekken op
school. Ik vind het echt
leuk om mensen te
helpen naar een beter
cijfer. Want ik denk dat
iedereen met de juiste
begeleiding een goed
cijfer kan scoren. Ik
hoop je hierbij te
helpen, en denk
geschikt te zijn omdat ik
het extra delf
programma van school
volg voor mensen die
goed in frans zijn, en
wiskunde-B in de 4e
doe.
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Olivier Buurman

Wiskunde

4 VWO

Klas 1 t/m 3

olivier.buurman9@gmail.com

Isa de Jong

Wiskunde:

5 VWO

Klas 1, 2 en 3

jongdeisa@gmail.com

Florian Dekker

Wiskunde en
Natuurkunde/Nask:

5 VWO
florian.q.dekker@gmail.com

Klas 1 t/m 3

Ik zit nu in 4 VWO en
doe de natuurstroom,
daarbij heb ik Wiskunde
B gekozen en
economie erbij. Het lijkt
me leuk om de
onderbouw te helpen
met het vak wiskunde.
Ik had er zelf geen
moeite mee in de
onderbouw dus ik denk
dat ik ook goed kan
helpen.
Hallo,
Ik ben Isa en ik doe
een NT/NG pakket
met wiskunde-B. Ik
zou jou graag bijles
willen geven voor het
vak wiskunde. Ik heb
het altijd al een leuk
vak gevonden en ik
zou het jou graag
uitleggen en er
samen voor te zorgen
dat jij ook plezier krijgt
in het maken van
wiskunde en natuurlijk
goede cijfers haalt.
Hoi! Ik ben Florian en ik
vind het leuk om
mensen dingen te
leren. Daarom wil ik
graag bijles geven. Ik
vind wiskunde en
Natuurkunde hele leuke
vakken, waardoor ik het
goed kan overbrengen
aan jou. Wiskunde en
Natuurkunde zijn
vakken die je echt moet
begrijpen en uit eigen
ervaring weet ik dat je
daar soms wel moeite
mee kan hebben.
Daarom zou ik jou
graag willen helpen met
deze vakken zodat jouw
school periode leuker
en makkelijker wordt.
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Wiskunde,
Spaans, NaSk

VWO 4
Klas 1 t/m 3
larsvanstenis@gmail.com

Roan Everts
4 VWO

Frans, Engels,
aardrijkskunde,
biologie,
wiskunde

Roan.Everts@xs4all.nl
Klas 1en2

Daan van Holten

Wiskunde

4 VWO

1 en 2

e

Daan@vanholten.com

Onderbouw en bovenbouw

e

Hoi! Ik ben Lars van
Stenis en ik doe de
economie-stroom met
wiskunde-B. Ik wil
graag klas 1 t/m 3
bijles geven in deze
vakken om van
zwakke punten sterke
punten te maken. Ik
heb nooit echt
problemen gehad met
deze vakken. Ik wil
jou graag helpen om
je resultaten en
kennis beter te
maken!

Hallo, Ik ben Roan.
Ik zit in 4 VWO en
doe de natuurstroom
met wiskunde B. Ik wil
zorgen dat jij de stof
goed begrijpt en met
gemak alle toetsen
e
maakt. Ik heb in de 2
e
en 3 extra DELF
frans lessen gevolgd
om nog beter frans te
kunnen. Ook volg ik
nu het Extra
Cambridge
programma voor
Engels. De rest van
de vakken waar ik les
in geef vind ik ook erg
interessant.
Hoi, Ik ben zoals jullie
kunnen zien Daan. Ik zit
4 VWO en heb een
Economie stroom met
Wiskunde A. Zelf heb ik
nooit moeite gehad met
wiskunde in de
onderbouw, en weet ik
voor sommige lastige
dingen trucjes en
handigheden die je daar
kunnen helpen.
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Student

Studie –
vaardigheden
(voor alle vakken)

noordhoek.elise@gmail.com

en verder:

Elise Noordhoek

Kunstgeschiedenis
Geschiedenis
Nederlands

Roos Söentken

Engels

Diploma HAVO 2016

Klas 1 t/m 6

roosrosacatosoentken
@hotmail.com

Mirna Gras
VWO6

Wiskunde,
Aardrijkskunde,
Frans

mirna06@live.nl
Wiskunde en Frans
klassen 1 t/m 3

Aardrijkskunde elk
jaar

Rinto de Vries
6 Gymnasium

Wiskunde,
Natuurkunde,
Scheikunde, NaSk

rinto.de.vries@hetnet.nl

Klas 1 t/m 5

Vind je het lastig
om lange teksten of
woordjes te leren? Geen
probleem ik help je
graag. Ik zal je helpen
om een geschikte
strategie te vinden hoe je
het makkelijkst en snelst
goed kan leren voor je
toetsen. Het maakt niet
uit voor welk vak.
Daarnaast kan ik je heel
goed helpen met (kunst)
geschiedenis en Nederlands,
want deze vakken sluiten
aan bij mijn studie cultureel
erfgoed.
Haai, ik ben Roos en ik geef
al heel wat jaren bijles in
Engels. Vanaf dit schooljaar
ben ik begonnen met de
lerarenopleiding in
Amsterdam.
Het lijkt mij superleuk om jou
te kunnen helpen bij een
beter cijfer te krijgen voor
Engels!
Hopelijk tot snel.

Hoi! Ik ben Mirna uit VWO6.
Mijn profiel is E&M met
wiskunde A. Heb je moeite
met het begrijpen van
wiskunde en vind je het maar
een moeilijk vak? Dan
kunnen wij daar samen wat
aan gaan veranderen! Of
heb je moeite met het vak
aardrijkskunde en frans en
lukt het maar niet om de stof
goed toe te passen? Dan
help ik je daar natuurlijk ook
graag bij!
Hoi! Ik ben Rinto en zit op dit
moment in 6 gymnasium. Ik
heb het pakket N&T gekozen
met wiskunde D (en B) en
biologie, daarbij gaan de
béta-vakken (wiskunde,
natuurkunde, scheikunde,
NaSk) mij erg gemakkelijk af,
daarom zou ik graag andere
leerlingen bijles willen geven
in deze vakken. Heb jij
moeite met één van deze
vakken? Dan kan ik je
helpen!
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Geschiedenis +
aardrijkskunde

5 VWO
mark.kruisdijk@gmail.com

Klas 1 t/m 3
Klas 4
Maatschappijleer.

Jelmer Dekker

Wiskunde

5 VWO

Klas 1 t/m 3
Klas 4 wiskunde B

jelmerdekker@gmail.com

Kimberley Snijders
Diploma Havo 2014
Diploma Vwo 2016
Kim.snijders@gmail.com

Economie
Management en
Organisatie (M&O)
Havo klas 4,5
Vwo klas 4,5,6

Ik doe E&M met wiskunde A
en geschiedenis. Zelf vind ik
de zaakvakken (behalve bio)
wel leuk, en dat helpt vaak
om het goed te kunnen
leren. Ik snap wel dat veel
mensen er anders over
denken: “wat is het nut van
geschiedenis het is toch
allemaal al gebeurd.” Ik zou
je wel kunnen helpen om
geschiedenis iets minder
saai te maken, en zo het
makkelijker te maken om
hoge cijfers te halen.
Hoi! Ik ben Jelmer en ik zit in
vwo 5. Ik ben erg goed in
wiskunde en ik vind het een
erg leuk vak. Ook vind ik het
erg leuk om mensen te
helpen als ze ergens moeite
mee hebben. Daarom zou ik
graag bijles willen geven.
Soms kunnen de exacte
vakken zoals wiskunde erg
moeilijke te begrijpen zijn en
heb je daar meer tijd voor
nodig dan de andere
leerlingen. Daarmee kan ik je
helpen! Ik zal alles zo
duidelijk mogelijk uitleggen
en hopelijk kun je door mij
hogere cijfers gaan halen.
Hoi! Mijn naam is Kimberley
Snijders en ik studeer nu
voor het tweede jaar aan de
Academische Pabo in
Utrecht. In 2014 heb ik mijn
Havo diploma behaald op
het ATC en in 2016 mijn Vwo
diploma.
Ik geef al een aantal jaar
economie en M&O bijles op
het ATC, omdat deze vakken
mij altijd goed afgingen en ik
het nog altijd leuk vind om
leerlingen hierbij te helpen.
Ik heb dus zowel het Havoals Vwo eindexamentraject
gedaan en weet dus goed
welke kennis je nodig hebt.
Heb je moeite met een van
deze vakken?
Neem gerust contact op!
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Mirre van Dinteren
6 Gymnasium

november 2017
Wiskunde,
Scheikunde,
Natuurkunde

mirrevandinteren@gmail.com
0625002513

Klas 1 t/m 4

Martin de Waal

Wiskunde,
Biologie, Frans:

5 VWO
Klas 1 t/m 3
mdewaal21@gmail.com
Scheikunde:
Klas 1 t/m 4

Jasper Kruis

Frans, Nederlands
en Spaans:

6 Gymnasium
Klas 1 t/m 4
jasper.kruis6@gmail.com

Hoi allemaal! Ik ben Mirre en
ik doe een N&T-profiel met
wiskunde B en D. Bètavakken zijn mij altijd
makkelijk afgegaan en ik
vind het leuk om te doen. Ik
heb vorig jaar ook meerdere
leerlingen bijles gegeven en
ik doe het graag! Samen
kunnen we ervoor zorgen dat
jouw cijfer omhoog gaat.
Stuur me gerust een mailtje
of berichtje!
Hoi,
Ik ben Martin en ik zit in V5.
Ik volg het profiel N&T, met
Biologie. De aangeboden
vakken gaan mij gemakkelijk
af. Ik vind het leuk om mijn
kennis over te brengen op
anderen. Hopelijk kunnen wij
samen jouw cijfers
verbeteren.
Hoi allemaal! Ik ben Jasper
en ik zit nu in gymnasium 6.
Heb jij moeite met de talen
Spaans en Frans? Krijg je de
grammatica en woorden
maar niet in je hoofd? Dan
ben ik er om jou te helpen!
Zelf vind ik deze 2 talen erg
leuk en gaan ze mij niet heel
moeilijk af!
Door jou bijles te geven hoop
ik dat je de stof beter gaat
begrijpen en het vak
misschien zelfs iets leuker
gaat vinden. Sinds mijn 8e
basketbal ik en sinds de
laatste 3 jaar coach en train
ik ook een team, waardoor ik
al veel ervaring op heb
gedaan met lesgeven.
Samen gaat het ons lukken
om ervoor te zorgen dat je
alles snapt en goed
voorbereid bent op je toets!
Stuur me gerust een mailtje!
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Spaans
Klas 1 t/m 5

6 Gymnasium
timomatthijsse@gmail.com

Adair Guijt

Nederlands
Klas 1 t/m 3

Wiskunde A klas 1
t/m 4

6 VWO
Economie klas 4
Adair.guijt@gmail.com

Rokus van Os

Geschiedenis

4 VWO

Klas 3 en 4
(Optioneel 1 en 2)

rokusvanos@gmail.com

Hoi, Ik ben Timo en ik zit in 6
gymnasium.
Als jij moeite hebt met
Spaans wil ik je graag
helpen om het beter te
begrijpen.
Hopelijk kan ik er ook voor
zorgen dat je Spaans wat
leuker gaat vinden (als dat
nog niet zo was).
Naast dat ik op school zit,
ben ik ook nog
voetbaltrainer, daar heb ik
geleerd om dingen goed en
duidelijk uit te leggen. Ik
denk dat dat jou ook kan
helpen om Spaans beter te
begrijpen.
Stuur gerust een mailtje
zodat we samen jouw
Spaans kunnen verbeteren
en zodat jouw cijfers omhoog
gaan!

Hi, ik ben Adair, ik zit in 6
vwo en ik doe het profiel E &
M met Wiskunde A!
Wiskunde en economie gaan
mij nu (godzijdank) makkelijk
af, maar ik weet hoe moeilijk
het kan zijn om Wiskunde of
Economie niet te snappen en
ook hoe frustrerend het kan
zijn als dit maar niet lukken
wil. Gelukkig weet ik ook dat
iedereen het in zich heeft om
echt goed te worden in deze
vakken. Soms kost het
gewoon een beetje extra
moeite om dit eruit te halen.
Daarom ben ik er: om
samen, op een (hopelijk)
leuke manier, het beste uit
jezelf te halen!

Ik ben Rokus, ik vind van
jongs af aan geschiedenis al
erg leuk, en haal er ook hoge
cijfers voor. Er zijn natuurlijk
mensen waarbij dit niet zo
makkelijk gaat, en die wil ik
graag helpen.
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