
Medewerkers Reviuslyceum en Revius Mavo 
schoolleiding 
drs. T.A. Nuijten (NUIJT) directeur tnuijten@lentiz.nl 
dhr. P. van der Hoorn (HOOP) teamleider Eerste Fase pvdhoorn@lentiz.nl 
mw. M. Kramer (KRAM) teamleider Tweede Fase mkramer@lentiz.nl 

 

docenten 
mw. J. Aardse (AARJ) kunst beeldend, CKV jaardse@lentiz.nl 
dhr. M.C.W. van Aken (AKEM) natuurkunde mvaken@lentiz.nl 
dhr. C. Ammeraal (AMMH) economie cammeraal@lentiz.nl 
dhr. R. Autar (AUTR) wiskunde rautar@lentiz.nl 
drs. H. Baak (BAAH) Frans hbaak@lentiz.nl 
drs. W.G. Blok MSc (BLAW) management & organisatie, BE wblok@lentiz.nl 
dhr. P. Boelaars (BOLP) lichamelijke opvoeding pboelaars@lentiz.nl 
mw. ing. A.B. Boers (BOEA) scheikunde, natuur-scheikunde 2 aboers01@lentiz.nl 
dhr. E.T.M. van den Brande (BRAE) wiskunde evdbrande@lentiz.nl 
mw. L.J.D.M. Brans (BRAL) wiskunde lbrans@lentiz.nl 
dhr. G.J. Breevaart (BREG) wiskunde gbreevaart@lentiz.nl 
mw. R. Buter (BTRR) Engels rbuter@lentiz.nl 
mw. I. le Comte (COMI) lichamelijke opvoeding ilcomte@lentiz.nl 
mw. J. ten Dam (DAMF) CKV jtdam01@lentiz.nl 
mw. drs. A.E. Descamps (DESA) Nederlands adescamps@lentiz.nl 
ing. T.B. van Deutekom (DEUT) natuurkunde tvdeutekom@lentiz.nl 
mw. E.B.A. Donkersloot (DONL) wiskunde edonkersloot01@lentiz.nl 
mw. R. Dutar (DUTR) Engels rdutar@lentiz.nl 
dhr. L. Duyar (DUYL) wiskunde lduyar@lentiz.nl 
mw. H. Eker (EKEH) Duits heker@lentiz.nl 
dhr. F. Fortanier (FORF) Frans ffortanier01@lentiz.nl 
drs. V.C. Groen (GROV) biologie vgroen@lentiz.nl 
dhr. B. Groenendijk (GROB) aardrijkskunde, mens & maatschappij bgroenendijk01@lentiz.nl 
mw. L.L.J. Jansson (JANJ) EIO, geschiedenis jjansson01@lentiz.nl  
mw. ing. C.D.M. Jong (JONN) scheikunde, natuur-scheikunde 2 cdjong14@lentiz.nl 
mw. N. de Jong (JONK) Duits ndjong09@lentiz.nl 
dhr. P.K.L. Jonkers (JONP) muziek pjonkers@lentiz.nl 
mw. ir. F.H. Kamphof (KAME) wiskunde ekamphof@lentiz.nl 
mw. M.A. Keijsers (KEIM) biologie mkeijsers01@lentiz.nl 
drs. C.J. Kempen (KEMC) economie ckempen@lentiz.nl 
mw. M.C. Kloet (KLOC) Engels ckloet@lentiz.nl 
drs. N.M.M. Kocken (KOCN) aardrijkskunde nkocken@lentiz.nl 
dhr. R.M. Kraijenbosch (KRBR) lichamelijke opvoeding rkraijenbosch01@lentiz.nl 
dhr. M.R. Langelaan (LANM) natuurkunde mlangelaan@lentiz.nl 
mw. Y.J.M. Larmené (LARY) kunst beeldend ylarmene@lentiz.nl 
mw. A. van Leeuwen (LEEA) Nederlands avleeuwen02@lentiz.nl 
mw. J. Lettinga (LETJ) Nederlands jlettinga01@lentiz.nl 
mw. M.G. Lugtmeijer (LUGA) Duits mlugtmeijer@lentiz.nl 
mw. A. Maduro (MADA) digitale vaardigheden amaduro@lentiz.nl 
mw. E. Nass (NASE) Nederlands enass@lentiz.nl 
dhr. F. Overkleeft (OVEF) aardrijkskunde foverkleeft@lentiz.nl 

 

mailto:evdbrande@lentiz.nl


mw. T.D. Ozacun (OZAT) Nederlands tozacun@lentiz.nl 
mw. A. van Putten (PUTN) geschiedenis avputten@lentiz.nl 
mw. S.M.H. van Putten (PUTS) Frans svputten01@lentiz.nl 
mw. S. Reij MSc (REIS) economie sreij01@lentiz.nl 
dhr. M. Ruissen (RUIA) lichamelijke opvoeding mruissen01@lentiz.nl 
mw. M. Salman (SALM) Engels, vertrouwenspersoon msalman01@lentiz.nl 
dhr. T.A. Scheurwater (SCHH) Nederlands tscheurwater@lentiz.nl 
mw. B. Scholtes (SCHD) Engels bscholtes@lentiz.nl 
mw. M.L. Schouten (SCTM) Frans mschouten01@lentiz.nl 
Dhr. T. van Stigt MSc MEd (STIT) locatieleider, economie tvstigt@lentiz.nl 
drs. A.N.J. Strik (STIA) geschiedenis astrik@lentiz.nl 
mw. R. Tuynman (TUYR) ckv rtuynman@lentiz.nl 
mw. M. Veerman (VEEM) kunst beeldend, ckv mveerman@lentiz.nl 
mw. C. de Vette (VETC) natuurkunde, natuur-scheikunde 1 cdvette@lentiz.nl 
mw. M.C. de Vos (VOSM) Frans mvos@lentiz.nl 
dhr. F. van de Waardt (WAAF) biologie, vertrouwenspersoon fvdwaardt@lentiz.nl 
mw. J.H. van de Waardt (WAAJ) aardrijkskunde Jvdwaardt@lentiz.nl 
dhr. E. Weerdesteijn (WEEW) Engels eweerdesteijn@lentiz.nl 
mw. A. Westendorp (WETA) biologie awestendorp@lentiz.nl 
mw. C. van Wieren (WIEC) geschiedenis cvwieren@lentiz.nl 
mw. L. Wijnen (WIJL) biologie, scheikunde  lwijnen@lentiz.nl 
mw. E.P. de Winter (WINE) Duits edwinter01@lentiz.nl 
mr. drs. L.J. Wolfs (WOLL) Duits lwolfs@lentiz.nl 
mw. S. Yüksel (YUKS) Engels  syuksel02@lentiz.nl 
mw. S. van der Zweep (ZWES) Nederlands svdzweep02@lentiz.nl 

 

decanaat 
mw. L. van der Es   lvdes01@lentiz.nl 
mw. E.P. de Winter  edwinter01@lentiz.nl 
 

leerlingbegeleiding 
mw. M. van der Burg  mvdburg06@lentiz.nl 

zorgcoördinator 
mw. L.J.D.M. Brans  lbrans@lentiz.nl 

zorgspecialist 

mw. M.A. Kerstens                 mkerstens@lentiz.nl 
mw. C.M. Kromdijk-Blok   ckromdijk@lentiz.nl 

 

administratie 
mw. S.K. Boxhoorn  sboxhoorn@lentiz.nl 
mw. M.K.F. Groenhout  mgroenhout@lentiz.nl 
mw. A.W. de Jong  wdjong@lentiz.nl 
mw. M.J. Tammes absentenadministratie mtammes@lentiz.nl 
mw. H.H. Hooymeijer   hhooymeijer@lentiz.nl 
mw. W.M. Nooteboom  hnooteboom@lentiz.nl 
mw. J. van Wijk  jvwijk@lentiz.nl 

 
  

mailto:hhooymeijer@lentiz.nl


conciërges 

dhr. R. Biesheuvel  rbiesheuvel@lentiz.nl 

dhr. J. Rijpsma  jrijpsma@lentiz.nl 
dhr. E. Tanis  etanis@lentiz.nl 
dhr. R. van Zoomeren  rvzoomeren@lentiz.nl 

 

technisch onderwijsassistent 
J. Tieleman (TIEJ)  jtieleman@lentiz.nl 
   
roostermaker 
M.C.  Poot         mpoot@lentiz.nl 
                             

Cijferbeheer 

dhr. M.C.W. van Aken (AKEM)   mvaken@lentiz.nl

   
 
 


