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Atheneum Trevianum
Atheneum Trevianum is een school waar leerlingen met veel plezier en met grote inzet de uitdaging aangaan om het
beste uit zich zelf te halen. Een hecht team van medewerkers staat de leerlingen ter beschikking om (zeer) goede
resultaten te behalen. Dat geldt natuurlijk voor de schoolse prestaties maar ook voor brede ontplooiing en
maatschappelijke en culturele vorming.
Atheneum Trevianum is een van de scholen van Trevianum Scholengroep. Naast het Atheneum Trevianum bestaat
deze uit Havo Trevianum en Gymnasium Trevianum. De drie scholen zijn samengebracht in één modern
schoolcomplex. Elke school heeft een eigen team van mentoren, coördinatoren en een directeur.
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Algemene gegevens
Tijdens schooltijden zijn de medewerkers van onze school bereikbaar via ons algemeen nummer: 046 420 69 00.

Raad van Toezicht
mw. dr. Janssen Reinen, voorzitter
dhr. drs. F.H. Keysers
dhr. drs. S.J.G.L. Roberts
dhr. drs. J.W.G. Zweipfenning
dhr. A.A. Douven
mw. mr. G.D. Jongen
dhr. drs. M.C.M. de Graaf
mw. drs. H.J.M. Hormesch, ambtelijk secretaris

hjm.hornesch@trevianum.nl

College van bestuur
dhr. A.M.J. L'Herminez MPM
Algemeen directeur bestuurder

046 451 93 28

a.herminez@trevianum.nl

Onderwijsdirectie
mw. N. Koolen-Van Dooren MSc
directeur atheneum

06 10 27 65 68

n.koolen@trevianum.nl

Coördinatoren
dhr. D. Kouwen
dhr. ir. E.J.G. Moonen en
mw. S.P.M. Verhoef
dhr. drs. F.P. Vervoort

atheneum klas 1 en 2
atheneum klas 3 en 4
atheneum klas 3 en 4
atheneum klas 5 en 6

Loopbaanbegeleiders
dhr. P.J.G.T. Smit
mw. L.J.W. Levels

Leerlingbegeleiders
mw. drs. M.A. Prinsen
dhr. R.J.V. Schurkens
mw. J. van den Poll MEd

Coördinatie LOOT
dhr. B. Engeln
dhr. J.T. Deuss

Zorgcoördinator
mw. drs. E.A. Haanebrink

Dyslexiecoördinator
mw. drs. K.A.W. CremersErckens
drs. P.H.F.D.S. Hilkens

onderbouw
bovenbouw

Coördinator orde en veiligheid
dhr. S.H.H. Tummers

06 40 47 49 28

shh.tummers@trevianum.nl
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terug

Gegevens mentoren
A1a
A1b
A1c
A1d
A1e
A1f

dhr. R. Thissen
mw. A. Pelt
mw. M. Brun
mw. J. Timmermans
dhr. Tjon A Hie
mw. M-H. Meuwissen

r.thissen@trevianum.nl
a.pelt@trevianum.nl
m.brun@trevianum.nl
j.timmermans@trevianum.nl
y.tjonahie@trevianum.nl
m.meuwissen@trevianum.nl

A2a
A2b
A2c
A2d
A2e
A2f
A2g

mw. R. de Bres
dhr. A. Thissen
dhr. E. Woelk
dhr. D. Stassen
dhr. T. Gubbels
dhr. E. Deumens
mw. L. Wijnen

r.bres@trevianum.nl
a.thissen@trevianum.nl
e.woelk@trevianum.nl
d.stassen@trevianum.nl
t.gubbels@trevianum.nl
e.deumens@trevianum.nl
l.wijnen@trevianum.nl

A3a
A3b
A3c
A3d
A3e
A3f
A3g

mw. Knoben
dhr. J. Broeren
mw. M. Jennen
mw. L. Sips
dhr. P. Bongers
dhr. M. Langeveld
mw. I. Dircks

s.knoben@trevianum.nl
j.broeren@trevianum.nl
m.jennen@trevianum.nl
l.sips@trevianum.nl
p.bongers@trevianum.nl
m.langeveld@trevianum.nl
i.dircks@trevianum.nl

A4a
A4b
A4c
A4d
A4e
A4f

mw. P. Kuijk
dhr. I. Clahsen
dhr. R. Moonen
dhr. T. Simons
dhr. J. Daanen
dhr. D. van Herk

p.kuijk@trevianum.nl
i.clashen@trevianum.nl
r.moonen@trevianum.nl
t.simons@trevianum.nl
j.daanen@trevianum.nl
d.herk@trevianum.nl

A5a
A5b
A5c
A5d
A5e
A5f
A6a
A6b
A6c
A6d
A6e
A6f

dhr. H. Fincken
dhr. H. Goossens
dhr. B. Jennekens
dhr. J. Jetten
dhr. P. Rieff
mw. T. Vromen
mw. L. Bartholomeus
dhr. W. Strik
dhr. J. janssen
mw. S. Theelen
mw. L. Wijlands
mw. S. Wielders

h.fincken@trevianum.nl
h.goossens@trevianum.nl
b.jennekens@trevianum.nl
j.jetten@trevianum.nl
p.rieff@trevianum.nl
t.vromen@trevianum.nl
l.bartholomeus@trevianum.nl
w.strik@trevianum.nl
j.janssen@trevianum.nl
s.theelen@trevianum.nl
l.wijlands@trevianum.nl
s.wielders@trevianum.nl
terug

Atheneum
Het atheneum is een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo); het is een zesjarige opleiding. Het
atheneumdiploma biedt toegang tot alle vormen van hoger onderwijs, dat wil zeggen tot universiteiten en
hogescholen.
terug

Studie- en beroepsmogelijkheden
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Leerlingen die het atheneum hebben doorlopen, hebben tal van studie- en beroepsmogelijkheden. Het
einddiploma atheneum geeft, onder bepaalde voorwaarden, toelating tot de diverse studierichtingen aan de
universiteit en het hoger beroepsonderwijs.
Aan het einde van hun schoolcarrière kunnen de leerlingen voor één van deze mogelijkheden kiezen. Maar ook
tijdens hun middel bareschoolcarrière komen zij voor verschillende keuzes te staan. Het bezig zijn met
loopbaanoriëntatie is één van de aspecten va n de puberteit en het volwassen worden. Dat proces wordt in onze
school begeleid via de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Daarvan is beroepskeuzebegeleiding (LOB: Loopbaan
Oriëntatie en -Begeleiding) een onderdeel. Hierin wordt veel aandacht besteed aan het leren kiezen en het maken
van verschillende noodzakelijke keuzes.
De doelstelling van keuzebegeleiding is om leerlingen kansen te geven tot ontwikkeling van eigen inzichten en
vaardigheden, zodat zij in toenemende mate in staat zijn hun eigen koers te bepalen en deze vast te houden in hun
loopbaan van studie en werk, ook bij zich wijzigende en ongunstige omstandigheden. De moeilijkheid hierbij is dat
wensen en mogelijkheden telkens veranderen. Ook profiel- en beroepskeuze bevatten elementen van onzekerheid en
risico. Vaak zijn bij de uitvoering van een keuze ombuigingen en bijstellingen nodig. Daarom moet keuzebegeleiding
zich in de eerste plaats op het keuzegedrag richten en pas in tweede instantie op de keuze zelf.
terug

Onderwijstijd
Trevianum heeft een resultaatverplichting om de wettelijk bepaalde onderwijstijd te realiseren. Om dat te bereiken
worden in eerste instantie voldoende lessen gegeven of anders gezegd onderwijstijd geprogrammeerd. Soms zal een
geprogrammeerde les niet doorgaan omdat personeelsleden geschoold moeten worden of door ziekte of anderszins
afwezig zijn. Deze lessen krijgen dan een andere dan de reguliere invulling. Extreme omstandigheden daargelaten,
zullen alleen eerste en laatste uren van de schooldag kunnen uitvallen. De overige lessen worden anderszins
ingevuld dan wel er wordt toezicht gehouden om leerlingen onder begeleiding met schoolse taken bezig te laten zijn.
In de onderbouw hebben leerlingen 32 lesuren per week. Dat betekent in de praktijk veelal lesdagen van 8.30 uur tot
15.15 uur. Soms komen ook ‘achtste’ lesuren voor. Dan duurt de lesdag tot 16.15 uur. In de bovenbouw is het aantal
lesuren afhankelijk van het gekozen profiel c.q. de keuzevakken en het programma varieert van 30 tot 35 lesuren.
In de laatste schoolweek van het derde trimester (na de toetsweek), vervallen de lessen. Deze week wordt gebruikt
voor buiten schoolse activiteiten, inhaalwerken of herkansingen, rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen. In
verband met mogelijke herkansingen of schoolkeuzeadviezen dienen leerlingen de gehele week voor de
zomervakantie beschikbaar te zijn. Er wordt dan ook geen vakantieverlof gegeven. Verlof is trouwens aan strikte
voorwaarden gebonden, indien het noodzakelijk is om verlof aan te vragen dan kunt u hier meer informatie over
vinden op onze site:
www.atheneum-trevianum.nl/atheneum/Onderwijs/Vakantieslestijden.
terug

Trimesterindeling
Het schooljaar is ingedeeld in drie trimesters. Na afloop van elk trimester ontvangen de leerlingen een rapport waarin
hun vorderingen worden weergegeven. Voor leerlingen van de bovenbouw is er halverwege elk trimester een
proefwerkconcentratieperiode van een week. Aan het einde van elk trimester is er een toetsweek. In de toetsweek
vervallen de lessen. In plaats daarvan hebben leerlingen twee toetsen per dag en eventueel activiteiten. In
examenklassen zijn er meerdere zogenaamde PTA-rondes. Tijdens zo’n PTA-ronde vervallen de reguliere lessen. In
plaats daarvan hebben leerlingen één of meer toetsen (PTA’s).
Eerste trimester
Tweede trimester
Derde trimester

28 augustus – 21 december
8 januari – 29 maart
3 april – 5 juli

rapportuitreiking 22 december
rapportuitreiking 30 maart
rapportuitreiking 6 juli
terug

Vakanties / vrije dagen
Herfstvakantie

maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2017
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Kerstvakantie
krokusvakantie (carnaval)

maandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018
maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari 2018

Paasmaandag
Meivakantie

maandag 2 april 2018
maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaartsweekend
Pinkstermaandag

donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

maandag 9 juli tot en met vrijdag 17 augustus 2018
terug

Verkort lesrooster
Om een dag organisatorisch optimaal te benutten, is het soms nodig het lesrooster te comprimeren. Een paar keer per
jaar organiseren we voor de docenten een studiemiddag. Die begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Dat zou
betekenen dat het zesde t/m achtste uur komen te vervallen. Om ervoor te zorgen dat alle lessen op zo’n dag
evenredig tijd inleveren, hanteren we dan een verkort lesrooster.
Bij extreme hitte hanteren we ook het verkort lesrooster. Als de weersverwachting aanleiding geeft op een dag het
verkort lesrooster als ‘tropenrooster’ in te voeren, dan laten we dat de dag ervoor voor 12.00 uur weten via de ELO.
Het verkort lesrooster ziet er als volgt uit:
Verkort lesrooster
1e
8.35-9.10 uur
2e
9.10-9.45 uur
3e
9.45-10.20 uur
4e
10.20-10.55 uur
pauze
10.55-11.15 uur
5e
11.15-11.50 uur
6e
11.50-12.25 uur
7e
12.25-13.00 uur
8e
13.00-13.35 uur
terug

Lessentabellen
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terug

Inspectie van het onderwijs
De Inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in
Nederland. De inspectie doet dit onder andere door op de scholen een onderzoek te houden en jaarlijks over de
resultaten of opbrengsten van het onderwijs op de diverse scholen te rapporteren door middel van kwaliteitskaarten.
Meer informatie over de Inspectie van het onderwijs is t e vinden bij: www.onderwijsinspectie.nl
Voor vragen over het onderwijs is er een rijksoverheidsnummer: 1400 of www.rijksoverheid.nl.
terug

Vertrouwensinspecteur / meldpunt
Bij het vermoeden van een zedenmisdrijf in de school ten opzichte van een leerling is het bevoegd gezag wettelijk
verplicht onmiddellijk te overleggen met de vertrouwensinspecteur. Dit overleg heeft tot doel te bepalen of het nodig is
aangifte te doen bij de politie of justitie of om te kiezen voor een andere afhandeling. Ook de aandachtsgebieden:
signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. zijn het terrein
van de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur fungeert als aanspreekpunt en adviseur om te
bewerkstelligen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt gehandeld.
Het meldpunt is op eenvoudige wijze telefonisch te bereiken:
0900 - 111 3 111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief).
terug
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Klachtenregeling
Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de schoolgids van het atheneum op: www.atheneumtrevianum.nl/atheneum/documenten onder het kopje ‘klachtenregeling’.
terug

Verzuimbeleid
Ziekmeldingen en verlof
 Wanneer een leerling ziek is geeft een van de ouders/verzorgers dit voor 8.35 uur telefonisch door aan school
(046 420 6900). U kunt ook de voicemail inspreken.
 U geeft de naam en klas van uw zoon/dochter en de reden waarom hij/zij niet naar school kan komen.
o U geeft dan ook aan wanneer uw zoon/dochter weer naar school komt.
o Wanneer uw kind op de door u aangegeven dag onvoldoende hersteld is, meldt u dit weer op school.
 De eerstvolgende schooldag na de ziekte neemt de leerling het ingevulde en ondertekende absentieformulier mee
(ook bij telefonische ziekmelding).
o Dit formulier is te vinden op de website van de school onder documenten. Klik hier voor het
absentieformulier.
 Wanneer de leerling tijdens de schooldag ziek wordt, meldt hij zich bij de balie. Voordat een leerling naar huis gaat,
wordt eerst naar een van de ouders gebeld.
 Een bezoek aan arts, tandarts en orthodontist is – als het even kan- buiten schooltijden. Deze afspraken mogen in
ieder geval niet tijdens een proefwerk of PTA gepland worden. Als de leerling om dringende reden een of meer
lessen moet missen, dan dient dit vooraf bij de balie gemeld te worden met een ingevuld en ondertekend
absentieformulier.
 Verlof is aan strikte voorwaarden gebonden, indien het noodzakelijk is om verlof aan te vragen dan kunt u hier
meer informatie over vinden op onze site: www.atheneum-trevianum.nl/atheneum/Onderwijs/Vakantieslestijden.

Vaak of langdurig afwezig
Atheneum Trevianum heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of
psychische klachten. Wij streven er als school naar om voor deze groep leerlingen de onderwijskansen te optimaliseren
zodat zij hun talenten kunnen benutten.
Daarbij voeren wij een ziekteverzuimbeleid volgens het principe: ‘Snel terug naar school is veel beter’.
Bij het verzuimbeleid volgens ‘Snel terug naar school is veel beter’ werkt Trevianum samen met een jeugdarts van de
GGD Zuid Limburg en de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De werkwijze bij langdurig of frequent verzuim
In het geval van ziekte doen ouders een beroep op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma voor hun zoon /
dochter. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim kan de school advies vragen aan de jeugdarts van de GGD Zuid
Limburg. Dit gebeurt omdat de school zorg voor de leerling hoog in het vaandel heeft staan. We vinden het belangrijk
dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.
Criteria voor zorgwekkend ziekteverzuim zijn:
 zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van de leerling,
 meer dan zeven schooldagen aaneengesloten ziek gemeld,
 vaker dan vier keren ziek gemeld in twaalf schoolweken (of zestien uur in vier weken).
De ouders en de leerling, van wie het ziekteverzuim aan een van deze criteria voldoet, kunnen worden uitgenodigd voor
een gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts van de GGD.
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Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig
en zoekt samen met ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het
lesprogramma. Tevens biedt de jeugdarts handvatten aan ouders, leerling en school voor het optimaliseren van deze
deelname.
Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke
informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.
U kunt als ouders of leerling ook zelf een gesprek met de school of de jeugdarts aanvragen wanneer u vragen of zorgen
heeft rondom het ziekteverzuim. Voor een consult bij de jeugdarts kunt u contact opnemen met de GGD Zuid-Limburg
via telefoonnummer 046 850 6644.

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit zijn
verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven. Meer informatie over het Regionaal Bureau Leerplicht vindt u hier:
www.sittard-geleen.nl/rbl/.
terug

Jeugdgezondheidszorg
Trevianum Scholengroep valt wat betreft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) onder de GGD Zuid-Limburg, locatie Centrum
voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek, Valkstraat 69 te Sittard.
Het JGZ-team dat werkzaam is bij ons op school bestaat uit twee jeugdverpleegkundigen en een jeugdarts, te weten:
Eslie Bos
jeugdverpleegkundige
eslie.bos@ggdzl.nl. (vwo-leerlingen);
Mabelle der Vries
jeugdverpleegkundige
mabelle.dervries@ggdzl.nl (havo-leerlingen);
Hinda Nechar
jeugdarts
hinda.nechar@ggdzl.nl (alle leerlingen; eindverantwoordelijke).
Ouders, leerlingen en het personeel van de school kunnen met alle vragen/zorgen rondom de ontwikkeling van de
jongere contact opnemen met Eslie Bos of Mabelle der Vries.
Indien nodig, zullen zij overleggen met mevr. Nechar om zo een adequaat advies en/of begeleiding te kunnen bieden.
Team JGZ Westelijke Mijnstreek
Tel: 046-8506694 iedere werkdag van 8.30-12.30 uur.
Infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl
terug

Brandalarm
Waar veel (jonge) mensen bij elkaar zijn, is veiligheid heel belangrijk. Het personeel op Trevianum is zich dat erg
bewust. Daarbij gaat het niet alleen om aandacht voor een sociaal veilig schoolklimaat, maar ook om aandacht voor de
veiligheid in en van het gebouw. Het personeel wordt bij de aandacht voor de veiligheid in en van het gebouw
ondersteund door technische hulpmiddelen. Een belangrijk hulpmiddel is onder andere het brandalarmsysteem.
Verspreid in de beide locaties van Trevianum hangen brandalarmkastjes Het is belangrijk dat daar alleen in echte
noodgevallen gebruik van wordt gemaakt. Op oneigenlijk gebruik van het brandalarm staat een boete van € 300. Dat is
een symbolisch bedrag. De feitelijke kosten van een ontruiming van de hele school zijn vele malen groter.
terug

Sociale veiligheid
Trevianum hecht aan een sociaal veilig schoolklimaat. Als je op school goed wilt kunnen leren, moet je je in de eerste
plaats op school op je gemak voelen. We doen er alles aan om iedereen op Trevianum een veilig gevoel te geven.
Dat veilig gevoel begint in de klas. Elke mentor let erop dat in zijn mentorklas een veilig klimaat heerst. In de mentorles
bijvoorbeeld is er ruim aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en de sociale interactie in de
klas. Uiteraard hebben ook vakdocenten oog voor een veilig klimaat in hun les.
Ook buiten de klas is er zorg voor de sociale veiligheid van onze leerlingen. We hebben daarvoor een speciale
functionaris, de coördinator van orde en veiligheid, de heer Tummers. Naast de mentor is hij onder meer het
aanspreekpunt voor pestgevallen.
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Om te kijken of ons beleid ook het gewenste doel haalt, nemen we jaarlijks enquêtes af. Uit die enquêtes blijkt dat
leerlingen zich inderdaad veilig voelen op Trevianum
Op Trevianum zijn er ook regels die ervoor moeten zorgen dat leerlingen zich veilig voelen en zich correct gedragen
jegens elkaar. Deze regels zijn neergelegd in het leerlingenstatuut, het pestprotocol en het internetprotocol. Om de
inhoud van deze regelingen in te zien, klikt u op het door u gewenste document:
 leerlingenstatuut,
 pestprotocol,
 internetprotocol.
Tenslotte hebben we ook nog een vertrouwenspersoon.
terug

Bevorderingsnorm
Een overzicht van de bevorderingsnormen, de berekening van rapportcijfers en de slaag/zakregeling kunt u vinden op
www.atheneum-trevianum.nl/atheneum/onderwijs/bevorderingsnorm.
terug

In-, door- en uitstroom schooljaar 2016-2017
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terug
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Docenten
Naam

Vak

E-mail

Arendsen, mw. drs. J.

geschiedenis

j.arendsen@trevianum.nl

Telefoon

Balendonck-Stoffels, mw. drs. B.G.J.

Duits

b.balendonck@trevianum.nl

Bartholomeus-Hanssen, mw. ing. E.M.S.

natuurkunde

l.bartholomeus@trevianum.nl

Beunen, dhr. D.A.J.M.

Engels

d.beunen@trevianum.nl

Bilkerdijk MSc, mw. E.M.

scheikunde

e.bilkerdijk@trevianum.nl

Blaauw-Viktorin, mw. U.E.

Duits

u.blaauw@trevianum.nl

Blok, dhr. drs. E.A.G.

levensbeschouwing

e.blok@trevianum.nl

Blom van der, dhr. R.

techniek

r.blom@trevianum.nl

Bolech, dhr. R.

wiskunde/scheikunde

r.bolech@trevianum.nl

Bomans-Sijben, mw. K.

wiskunde

k.sijben@trevianum.nl

Bongers, dhr. P.M.

Nederlands

p.bongers@trevianum.nl

Bongers-Linssen, mw. drs. P.M.G.

Nederlands

pe.bongers@trevianum.nl

Borghoms, dhr. drs. G.F.M.

klassieke talen

g.borghoms@trevianum.nl

Bos van den e/v Aarsen, mw. M.G.J.

wis-/natuurkunde

m.vandenbos@trevianum.nl

Bouharrate, dhr. drs. A.

Frans

a.bouharrate@trevianum.nl

Branckaerts, dhr. drs. K.G.L.

klassieke talen

k.branckaerts@trevianum.nl

Brassée, dhr. J.H.

Engels

j.brassee@trevianum.nl

Bres de, mw. M.J.J.P.

Nederlands

r.bres@trevianum.nl

Broekman-Ramakers, mw. M.M.J.C.

wiskunde

m.broekman@trevianum.nl

Broeren, dhr. J.P.J.

wiskunde

j.broeren@trevianum.nl

Canisius, dhr. drs. L.H.M.

geschiedenis

l.canisius@trevianum.nl

Cannova-Brun, mw. M.

Frans

m.brun@trevianum.nl

Clahsen, dhr. I.

natuurkunde

i.clashen@trevianum.nl

Coenen, mw. E.M.P.H.

biologie

m.coenen@trevianum.nl

Cohen, dhr. M.R.

beeldende vakken/ckv

m.cohen@trevianum.nl

Cox, dhr. drs. J.A.

biologie

h.cox@trevianum.nl

Cox, dhr. ing. F.J.J.

scheikunde

f.cox@trevianum.nl

Cox, dhr. R.H.H.M.

wiskunde

r.cox@trevianum.nl

Cremers-Erckens, mw. drs. K.A.W.

biologie

k.cremers@trevianum.nl

Cuijpers-Troquete, mw. N.L.A.

Nederlands

n.troquete@trevianum.nl

Daanen, dhr. drs. J.A.J.

biologie

j.daanen@trevianum.nl

Delil, dhr. M.H.L.

wiskunde

m.delil@trevianum.nl

Deumens, dhr. drs. E.J.M.

Duits

e.deumens@trevianum.nl

Deuss, dhr. J.T.

techniek

j.deuss@trevianum.nl

Dinteren van, mw. ir. C.P.W.C.

scheikunde

c.dinteren@trevianum.nl

Dircks, mw. I.H.A.

wiskunde

i.dircks@trevianum.nl

Dols, dhr. drs. H.J.A.

klassieke talen

b.dols@trevianum.nl

Dols-Koot, mw. I.

Nederlands

i.dols@trevianum.nl

Driessen, mw. J.M.

beeldende vakken/ckv

j.driessen@trevianum.nl

Duckers, dhr. F.G.A.

beeldende vakken

f.duckers@trevianum.nl

Dullens, dhr. drs. H.J.M.

Engels

h.dullens@trevianum.nl

Duys, mw. M.M.J.

tekenen

m.duys@trevianum.nl

Eijssen, dhr. A.K.M.

muziek/ckv

f.eijssen@trevianum.nl
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Ekermans, mw. I.E.C.M.

Nederlands

i.ekermans@trevianum.nl

Elshout van den-Maes, mw. A.G.J.R.

wiskunde

a.elshout@trevianum.nl

Engelen MA, dhr. R.C.P.M.

Nederlands

r.engelen@trevianum.nl

Engeln, dhr. A.J.H.

lichamelijke opvoeding

b.engeln@trevianum.nl

Femer, dhr. H.C.M.

lichamelijke opvoeding

h.femer@trevianum.nl

Femer-Geraedts, mw. G.W.M.A.

lichamelijke opvoeding

a.femer@trevianum.nl

Fincken, dhr. ir. H.G.F.M.

scheikunde

h.fincken@trevianum.nl

Franken, MEd, mw. M.C.A.E.

geschiedenis

m.franken@trevianum.nl

Gaj, dhr. drs. R.N.C.

Frans

r.gaj@trevianum.nl

Gaj-Vliegen, mw. F.J.A.

wiskunde

f.gaj@trevianum.nl

Geraedts, dhr. J.M.J.

lichamelijke opvoeding

j.geraedts@trevianum.nl

Gerards-Kockelkoren, mw. L.M.B.

Nederlands

l.gerards@trevianum.nl

Geurts, dhr. drs. J.E.H.

filosofie

j.geurts@trevianum.nl

Godec, mw. M.M.A

Frans

m.godec@trevianum.nl

Goossens, dhr. H.M.M.

natuurkunde

h.goossens@trevianum.nl

Gorissen, dhr. M.A.H.

natuurkunde

m.gorissen@trevianum.nl

Gubbels, dhr. drs. R.J.M.E.

Engels

r.gubbels@trevianum.nl

Gubbels, MSc, dhr. T.H.H.M.

biologie

t.gubbels@trevianum.nl

Haperen van, mw. J.C.M.

wiskunde

b.haperen@trevianum.nl

Heel van, dhr. W.S.E.

biologie

w.heel@trevianum.nl

Hellenbrand, dhr. M.A.M.J.

wiskunde

m.hellenbrand@trevianum.nl

Herk van, dhr. D.

wiskunde

d.herk@trevianum.nl

Hilkens, dhr. drs. H.J.P.M.

filosofie/maatschappijleer

h.hilkens@trevianum.nl

Hilkens, dhr. drs. P.H.F.D.S.

Frans

p.hilkens@trevianum.nl

Hoedemakers, mw. L.A.G.

lichamelijke opvoeding

l.hoedemakers@trevianum.nl

Hotterbeekx, dhr. mr. J.G.

Nederlands

h.hotterbeekx@trevianum.nl

Houben, mw. C.P.H.

beeldende vakken/ckv

c.houben@trevianum.nl

Huisman-Goossens, mw. drs. G.J.M.

Engels

g.huisman@trevianum.nl

Janssen, dhr. drs. A.M.P.P.

klassieke talen

a.janssen@trevianum.nl

Janssen, dhr. drs. J.P.

geschiedenis

j.janssen@trevianum.nl

Janssen, dhr. L.

lichamelijke opvoeding

l.janssen@trevianum.nl

Janssen, mw. L.J.M.P.

Nederlands

l.janssen@trevianum.nl

Janssen-Limbeek, mw. S.J.C.

biologie

s.janssen@trevianum.nl

Jennekens, dhr. drs. L.M.G.

economie

b.jennekens@trevianum.nl

Jennen, mw. M.M.E.

wiskunde

m.jennen@trevianum.nl

Jetten, dhr. drs. J.C.H.

economie

j.jetten@trevianum.nl

Jetten, dhr. M.H.G.

lichamelijke opvoeding/Engels

m.jetten@trevianum.nl

Ketelaars, mw. drs. C.A.J.M.

Spaans

k.ketelaars@trevianum.nl

Keulen MA, mw. L.A.E.

Engels

l.keulen@trevianum.nl

Kevers, mw. D.L.J.

geschiedenis

d.kevers@trevianum.nl

Knegsel van, mw. S.C.

biologie

s.knegsel@trevianum.nl

Knoben, mw. ing. S.A.J.

scheikunde

s.knoben@trevianum.nl

Knoben, mw. M.F.P.

wiskunde

f.knoben@trevianum.nl

Knops, dhr. R.M.L.

Duits

r.knops@trevianum.nl

Kok, dhr. W.L.A.

wiskunde

w.kok@trevianum.nl
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Kouwen, dhr. D.P.

Frans

d.kouwen@trevianum.nl

Krebbers, mw. A.W.E.

techniek

t.krebbers@trevianum.nl

Küffner, mw. G.M.U.

Duits

g.kueffner@trevianum.nl

Kuijk, mw. P.A.

wiskunde

p.kuijk@trevianum.nl

Lacroix, dhr. W.J.M.

muziek/ckv

w.lacroix@trevianum.nl

Langeveld, dhr. M.L.J.

Nederlands

m.langeveld@trevianum.nl

Larosch, mw. C.

beeldende vakken/ckv

c.larosch@trevianum.nl

Laugs, dhr. L.B.A.

Nederlands

l.laugs@trevianum.nl

Leenders, mw. P.A.S.

aardrijkskunde

p.leenders@trevianum.nl

Leeuwen van, dhr. drs. F.H.M.

conrector / Engels

f.leeuwen@trevianum.nl

Levels, mw. S.

Engels

s.levels@trevianum.nl

Linthorst, mw. P.

Frans

p.linthorst@trevianum.nl

Lormans-Giebels, mw. drs. C.W.P.P.

klassieke talen

c.giebels@trevianum.nl

L'Ortye MEd, dhr. P.

natuurkunde

p.lortye@trevianum.nl

Maanen van, mw. drs. L.M.

Frans

l.maanen@trevianum.nl

Maassen-Aretz, mw. A.G.

Duits

a.maassen@trevianum.nl

Macco, mw. drs. H.

Frans/klassieke talen

h.macco@trevianum.nl

Maessen, dhr. J.J.M.

geschiedenis

j.maessen@trevianum.nl

Meens, dhr. J.H.M.

levensbeschouwing

j.meens@trevianum.nl

Meertens, dhr. F.H.J.

wiskunde

f.meertens@trevianum.nl

Meesters, dhr. M.J.A.A.

wiskunde

m.meesters@trevianum.nl

Meijers-Berting, mw. M.H.N.

Frans

m.meijers@trevianum.nl

Meuwissen-Penders, mw. M.H.E.M.

biologie

m.meuwissen@trevianum.nl

Mioch, dhr. drs. P.L.

Nederlands

p.mioch@trevianum.nl

Moonen, dhr. ir. E.J.G.

wiskunde

e.moonen@trevianum.nl

Moonen, dhr. R.

beeldende vakken/ckv

ro.moonen@trevianum.nl

Nauta, mw. A.W.

Nederlands

a.nauta@trevianum.nl

Nelissen, mw. J.J.J.

Nederlands

j.nelissen@trevianum.nl

Niemarkt, mw. drs. D.A.D.M.

Frans

d.niemarkt@trevianum.nl

Nieuwenhof van den, mw. drs. M.A.J.

Nederlands

ma.nieuwenhof@trevianum.nl

Nowak-Tokaya, mw. S.

Engels

s.nowak@trevianum.nl

Oort van, dhr. drs. B.P.E.

aardrijkskunde

b.oort@trevianum.nl

Ophelders, mw. M.S.C.

beeldende vakken

i.ophelders@trevianum.nl

Pelt, mw. A.B.B.

lichamelijke opvoeding

a.pelt@trevianum.nl

Pelzer, mw. S.

aardrijkskunde

s.pelzer@trevianum.nl

Peters, mw. D.

wiskunde

d.peters@trevianum.nl

Pluijmakers, dhr. S.

biologie

s.pluijmakers@trevianum.nl

Polderman, mw. S.E.M.

Spaans

s.polderman@trevianum.nl

Poll van den MEd, mw. J.

levensbeschouwing

j.poll@trevianum.nl

Prinsen, mw. drs. M.A.

Frans

a.prinsen@trevianum.nl

Puschmann, dhr. ir. E.T.

wiskunde

e.puschmann@trevianum.nl

Pustjens, dhr. drs. P.H.J.

geschiedenis

p.pustjens@trevianum.nl

Quix, mw. A.M.M.

aardrijkskunde

a.quix@trevianum.nl

Rademakers, dhr. M.M.G.

muziek/ckv

m.rademakers@trevianum.nl

Raemaekers-Tryka, mw. drs. D.G.J.

Frans

d.raemaekers@trevianum.nl
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Ramakers, dhr. J.E.G.

geschiedenis

j.ramakers@trevianum.nl

Renkens, dhr. R.J.M.

lichamelijke opvoeding

r.renkens@trevianum.nl

Rieff, dhr. drs. P.T.H.M.

aardrijkskunde

p.rieff@trevianum.nl

Rijstenbil, mw. drs. P.M.

Engels

e.rijstenbil@trevianum.nl

Ritzen, mw. V.

Engels

v.ritzen@trevianum.nl

Savelkoul, dhr. T.H.M.J.

geschiedenis

t.savelkoul@trevianum.nl

Savelkoul, mw. D.

aardrijkskunde

d.savelkoul@trevianum.nl

Schuring, dhr. drs. H.

natuurkunde

h.schuring@trevianum.nl

Schurkens, dhr. R.J.V.

economie

r.schurkens@trevianum.nl

Schuttelaer, dhr. drs. M.T.M.L.

economie / M & O

m.schuttelaer@trevianum.nl

Segers, dhr. J.J.W.

Engels

j.segers@trevianum.nl

Simons, dhr. W.J.M.

tekenen/ckv

w.simons@trevianum.nl

Simons, MSc, dhr. T.

economie

t.simons@trevianum.nl

Sips-van Luijk, mw. ir. M.J.P.

wiskunde

l.sips@trevianum.nl

Sluijs, mw. L.J.M.

Nederlands

l.sluijs@trevianum.nl

Smeets, mw. D.R.M.R.

wiskunde

d.smeets@trevianum.nl

Soomers, mw. R.M.

Nederlands

r.soomers@trevianum.nl

Spierts, dhr. drs. G.J.J.

Duits

g.spierts@trevianum.nl

Stassen, BEd, dhr. T.J.G.

wiskunde

d.stassen@trevianum.nl

Stoop, dhr. dr. A.M.

Nederlands/informatica

a.stoop@trevianum.nl

Strik, dhr. drs. W.H.G.M.

aardrijkskunde

w.strik@trevianum.nl

Suykerbuyk, dhr. drs. P.M.

Nederlands

p.suykerbuyk@trevianum.nl

Theelen, mw. ir. S.J.C.

scheikunde

s.theelen@trevianum.nl

Thissen, dhr. A.

geschiedenis

a.thissen@trevianum.nl

Thissen, dhr. R.A.J.M.

lichamelijke opvoeding

r.thissen@trevianum.nl

Thissen-Wijnen, mw. L.A.R.

Engels

la.wijnen@trevianum.nl

Timmermans, mw. J.

biologie

j.timmermans@trevianum.nl

Tjon A Hie, dhr. Y.Z.

beeldende vorming/ckv

y.tjonahie@trevianum.nl

Tops, dhr. drs. J.J.

Duits

j.tops@trevianum.nl

Tummers, dhr. S.H.H.

techniek

shh.tummers@trevianum.nl

Veen van, dhr. A.

lichamelijke opvoeding

a.veen@trevianum.nl

Verdier-Erkens, mw. B.W.H.

Frans

b.verdier@trevianum.nl

Verhoef, mw. S.P.M.

biologie

s.verhoef@trevianum.nl

Verhoef-van Weersch, mw. K.

muziek

k.weersch@trevianum.nl

Verlaar, mw. D.A.J.M.

Nederlands

d.verlaar@trevianum.nl

Vervoort, dhr. F.P.

Duits

f.vervoort@trevianum.nl

Vromen-de Groot, mw. drs. B.T.

biologie

t.vromen@trevianum.nl

Waardenburg-Schoenmakers, mw.
D.H.H.E.

economie

d.schoenmakers@trevianum.nl

Walker, mw. J.A.

Engels

j.mil@trevianum.nl

Wassing, mw. drs. P.F.

Engels

p.wassing@trevianum.nl

Weerts, mw. G.H.M.T.

Engels

g.weerts@trevianum.nl

Werf van der, dhr. K.J.M.

techniek

k.werf@trevianum.nl

Wielders, mw. S.H.C.

wiskunde

s.wielders@trevianum.nl

Wijlands, mw. drs. L.M.A.H.

Duits

l.wijlands@trevianum.nl
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Wiktorowicz, dhr. mgr. K.

lichamelijke opvoeding

k.wiktorowicz@trevianum.nl

Willems, mw. A.R.M.

geschiedenis

a.willems@trevianum.nl

Windmuller, MSc, dhr. I.W.G.

aardrijkskunde

i.windmuller@trevianum.nl

Woelk, dhr. E.L.H.

Engels

e.woelk@trevianum.nl

Worms, mw. A.W.M.

Frans

r.worms@trevianum.nl

Wouters-Quaedvlieg, mw. drs. C.E.P.A.

economie

c.quaedvlieg@trevianum.nl

Zandvoort van, dhr. D.

lichamelijke opvoeding

d.zandvoort@trevianum.nl

Zwartkruis, mw. R.

lichamelijke opvoeding

r.zwartkruis@trevianum.nl
terug

Medewerkers
Naam

Vak

E-mail

Aarts, dhr. L.H.M.

functionaris Orde & veiligheid

b.aarts@trevianum.nl

Adams, dhr. ing. J.P.M.

TOA biologie

j.adams@trevianum.nl

Ajlani-de Lange, mw. P.

financiële zaken

p.ajlani@trevianum.nl

Backhaus-Dresens, mw. E.A.

huishoudelijke dienst

e.backhaus@trevianum.nl

Ballendux, dhr. R.R.F.C.

conciërgerie/repro en toezicht

r.ballendux@trevianum.nl

Biesmans, dhr. A.H.H.

conciërgerie/toezicht en balie

t.biesmans@trevianum.nl

Bloebaum, mw. S.A.J.

huishoudelijke dienst

s.bloebaum@trevianum.nl

Broeke van den-Quix, mw. J.A.

j.broeken@trevianum.nl

Buchleitner-van Gaans, mw. A.P.G.M.

huishoudelijke dienst/ 1e
voorwerkster
TOA natuurkunde

Cappai-van Bommel, mw. M.L.G.

schooladministratie

m.cappai@trevianum.nl

Claessen, dhr. L.G.M.

lesassistent

l.claessen@trevianum.nl

Coolen, dhr. W.L.G.M.

w.coolen@trevianum.nl

Cruchten van, mw. M.C.J.

conciërgerie/toezicht forum en
catering
huishoudelijke dienst/ 2e
voorwerkster
huishoudelijke dienst

Cuypers, mw. R.M.S.

financiën en administratie

r.cuypers@trevianum.nl

Dieteren-de Winter, mw. M.C.J.

secretariaat

m.dieteren@trevianum.nl

El Farisy-Cappai, mw. A.

toezichthouder SOT

a.cappai@trevianum.nl

Florakx-Hausmanns, mw. R.M.

huishoudelijke dienst

r.floraks@trevianum.nl

Frijns-Heijen, mw. J.M.P.G.

m.frijns@trevianum.nl

Frische-Djuric, mw. N.

huishoudelijke dienst /1e
voorwerkster en keuken PK
huishoudelijke dienst

Garé, mw. A.A.T.L.

kantine personeelskamer

Geelen, dhr. A.J.M.

roostermaker

ar.geelen@trevianum.nl

Geurts, mw. E.

conciërge

jeh.geurts@trevianum.nl

Giffel te-Halbach, mw. B.M.W.

TOA biologie

b.giffel@trevianum.nl

Haanebrink, mw. drs. E.A.

zorgcoördinator

a.haanebrink@trevianum.nl

Haane-Peerbooms, mw. J.M.O.

TOA biologie

j.haane@trevianum.nl

Hanssen, mw. M.S.A.M.

senior toezichthouder SOT

m.hanssen@trevianum.nl

Hendrikx, dhr. G.

conciërge

g.hendrikx@trevianum.nl

Hoogen van den-van Aart, mw. P.A.J.

TOA biologie

p.hoogen@trevianum.nl

Hornesch, mw. drs. H.J.M.

personeel & organisatie

h.hornesch@trevianum.nl

Indemans, dhr. E.J.J.M.J.

personeelszaken

e.indemans@trevianum.nl

Corputty-Rikumahu, mw. C.H.N.

Telefoon

a.buchleitner@trevianum.nl

n.corputty@trevianum.nl
m.cruchten@trevianum.nl

n.frische@trevianum.nl
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Naam

Vak

E-mail

Jacobs, mw. L.

toezichthouder SOT

l.jacobs@trevianum.nl

Telefoon

Jansen-Lemmens, mw. M.J.

huishoudelijke dienst

m.jansen@trevianuim.nl

Janssen-Hochstenbach, mw. C.G.M.H.

baliemedewerker

m.janssen@trevianum.nl

Janssen-Ploeg, mw. C.M.L.

huishoudelijke dienst

c.janssen@trevianum.nl

Jans-Winkel, mw. D.J.N.H.

toezichthouder SOT

d.winkel@trevianum.nl

Jong de-Tasma, mw. C.H.F.

toezichthouder SOT

c.jong@trevianum.nl

Kerkhoffs-Jonkhout, mw. J.J.M.

huishoudelijke dienst

j.kerkhoffs@trevianum.nl

Kösters-Langeslag, mw. J.M.H.

schooladministratie

a.kosters@trevianum.nl

Kouzmitch, dhr. V.N.

TOA scheikunde

v.kouzmitch@trevianum.nl

Laumen, mw. M.H.W.

schooladministratie

m.laumen@trevianum.nl

Laumen-Lemmens, mw. P.M.

huishoudelijke dienst

a.laumen@trevianum.nl

Lemmens, dhr. H.H.G.

hoofd conciërgerie HS

h.lemmens@trevianum.nl

Lendfers-Sanders, mw. E.L.

huishoudelijke dienst

i.lendfers@trevianum.nl

Levels, mw. L.J.W.

loopbaanbegeleider

l.levels@trevianum.nl

Loonen, mw. A.T.

hoofd conciërgerie BS

a.loonen@trevianum.nl

Luijten-Jongen, mw. A.E.

kantine personeelskamer

a.luijten@trevianum.nl

Maijenburg, mw. A.M.

receptie/roostermaker

a.maijenburg@trevianum.nl

Max-Oort, mw. Z.

huishoudelijke dienst

t.max@trevianum.nl

Moerkens, dhr. L.

conciërgerie/toezicht en onderhoud

l.moerkens@trevianum.nl

Moonemans, mw. T.J.C.

baliemedewerker

t.moonemans@trevianum.nl

Nauta, mw. A.M.N.

an.nauta@trevianum.nl

Nijsten-Jaspers, mw. H.F.H.W.

toezichthouder SOT/baliemedewerker
BS
TOA scheikunde

Peerebooms, dhr. F.M.G.

facilitaire zaken

f.peerebooms@trevianum.nl

Peters-Quix, mw. A.J.

huishoudelijke dienst

a.peters@trevianum.nl

Pijls, dhr. J.A.J.

KROEW-mentor/audiovisuele techniek

j.pijls@trevianum.nl

Poelma, dhr. E.

toezichthouder SOT

e.poelma@trevianum.nl

Quix, mw. I.T.J.

huishoudelijke dienst

i.quix@trevianum.nl

Ramakers, dhr. P.M.T.W.

TOA natuurkunde

pa.ramakers@trevianum.nl

Rennenberg, dhr. J.

zorgcoördinator

j.rennenberg@trevianum.nl

Rijcks, dhr. A.M.

huishoudelijke dienst

a.rijcks@trevianum.nl

Ruijters, mw. Y.B.H.

huishoudelijke dienst

y.ruijters@trevianum.nl

Sarmiento-Peñate, dhr. A.J.

systeembeheer

j.sarmiento@trevianum.nl

Schaekens-Hendrix, mw. J.G.M.H.

boekenfonds

t.schaekens@trevianum.nl

Scheijvens-Louvenberg, mw. S.A.P.

roostermaker

s.scheijvens@trevianum.nl

Schoonen-Jansen, mw. E.W.A.

financiële zaken

e.schoonen@trevianum.nl

Schrijvers, dhr. J.H.M.

functionaris orde & veiligheid

j.schrijvers@trevianum.nl

Schurgers-op den Kamp, mw. S.H.N.

financiële zaken

s.schurgers@trevianum.nl

Smit, dhr. P.J.G.T.

loopbaanbegeleider

p.smit@trevianum.nl

Sproncken, dhr. L.

conciërge/toezicht

l.sproncken@trevianum.nl

Venhovens, dhr. M.M.T.

toezichthouder SOT

m.venhovens@trevianum.nl

Verheijen, dhr. L.H.M.

lesassistent

l.verheijen@trevianum.nl

Vranken, dhr. J.C.H.

conciërgerie/repro en toezicht

j.vranken@trevianum.nl

Willems-Geraets, mw. Y.

TOA biologie

y.geraets@trevianum.nl

Wolfs, dhr. ing. L.A.M.J.

systeembeheerder

r.wolfs@trevianum.nl

y.nijsten@trevianum.nl
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Ouderraad
dhr. P. Versloot

voorzitter

vacature

secretaris

dhr. J.P. Keulers

penningmeester

peter.versloot65@gmail.com
jpkeulers@gmail.com
terug

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De samenstelling van de GMR wordt in oktober 2017 bekend. Op dat moment verschijnt een bijlage bij deze gids.
terug

Medezeggenschapsraad atheneum
De samenstelling van de MR atheneum wordt in oktober 2017 bekend. Op dat moment verschijnt een bijlage bij deze
gids.
terug
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