
Het team van Waalcampus bestaat uit professionals die de kinderen op een coachende 

manier begeleiden. Alle teamleden werken nauw met elkaar samen en delen hun 

waarnemingen en inzichten met elkaar. Op deze manier ontstaat een zo compleet 

mogelijk beeld van het kind. De teamleden hebben een belangrijke rol in het voorleven 

van gewenst gedrag. Ze begeleiden de kinderen vanuit relatie (“anderen waarderen mij 

en willen met mij omgaan”), autonomie (“ik kan het zelf, hoewel niet alleen”), en 

competentie (“ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen”). 

 

Waalcampus teamleden stellen zich voor…. 

 

 

Mijn naam is Jeannette van der Lugt. Ik ben 31 jaar en woon met 

mijn man Carl en twee dochters, Fien en Soof in de Lier. In mijn 

vrije tijd houd ik van sporten, vooral als het buiten lekker weer is, 

maar ik vind het ook heerlijk om met een boek op de bank te 

kruipen.  

In 2009 ben ik afgestudeerd aan de PABO en sindsdien werk ik op 

de Bernadetteschool in Naaldwijk. Op dit moment ben ik 

leerkracht van groep 6.  

Ik heb heel veel zin om na de zomervakantie te starten in Waal 4: 

groep 7/8! 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Thijs Groenewegen. Ik ben 37 jaar oud en ik woon in 

‘s-Gravenzande met mijn vrouw Yvonne en zoontje Stijn. Ik sport 

graag, vind het leuk om gezellige dingen met mijn gezin te doen en 

ik vind het heerlijk om af en toe lekker op de bank te ploffen om een 

goede serie of film te kijken. Ik ben nu werkzaam op basisschool De 

Aventurijn in Maasdijk waar ik, nu voor het vierde jaar, met veel 

plezier les geef aan groep 8. Ik heb ontzettend veel zin om deel uit 

te maken van het Waalcampus team. Het is een mooie uitdaging! 

Volgend jaar zien jullie mij in Waal 4; groep 7/8. Daarnaast ga ik ook 

ICT en techniek in Waalcampus brengen. 

 

 

 

Mijn naam is Corine van Velden. Ik ben 37 jaar en ik woon 

samen met mijn man Huib en twee zoons, Dean en Ian, in 

Wateringen. 

Ik krijg veel energie van leuke uitjes met het gezin, 

Pilatesles volgen of geven, yoga, een boek lezen, koken & 

bakken en bijpraten met vriendinnen en vrienden. 

Op dit moment geniet ik nog van mijn 

zwangerschapsverlof. 

Voor mijn verlof was ik werkzaam als intern begeleider op 

de Joannesschool in Naaldwijk en de Bomansschool in 

‘s-Gravenzande. Na mijn verlof kunnen jullie mij vinden in 

Waal 3 in Waalcampus. Ik heb er in ieder geval veel zin in 

en kan niet wachten om met het team, de kinderen en 

ouders deze uitdaging aan te gaan. 



 

Hallo allemaal! Mijn naam is Dieke Grootscholten en ik woon 

met mijn man en 3 dochters in Naaldwijk. Ik word gelukkig van 

op vakantie gaan, dingen ondernemen met mijn gezin, héél 

veel lezen, diertjes zoeken, thee drinken, met vriendinnen 

afspreken, nieuwe dingen bedenken voor in de klas en in het 

zonnetje zitten. 

Op Waalcampus kun je me vinden in Waal 2. Daar ga ik je 

helpen om je veilig te laten voelen in de Waal. Ik wil graag dat 

je met plezier naar Waalcampus gaat zodat je open staat om 

nieuwe dingen te leren en zodat we samen jezelf en de wereld 

om je heen kunnen ontdekken. 

Ik ben er trots op dat ik deel uit mag maken van het team van 

Waalcampus! 

 

 

 

 

Mijn naam is Marilyn van der Ende. Ik ben 36 jaar en ik woon 

samen met mijn man, Laurens, en onze 2 kinderen, Semmie en 

Lenz, in Maasdijk. Ik vind het heerlijk om te zingen, leuke dingen 

te doen met mijn gezin, met vriendinnen af te spreken, lekkere 

gerechten klaar te maken en te sporten. 

Sinds dit jaar sta ik in de peuter-kleuterklas op de Bomansschool, 

de leeftijdsgroep die volgend jaar te vinden is in Waal 2. Hier zal 

ik dan ook met veel plezier gaan coachen en begeleiden.  

De kinderen een veilig gevoel geven, zodat ze met plezier naar 

school komen, zodat ze kunnen gaan ontdekken wie ze zijn, wat 

ze leuk vinden om te doen en wat ze graag zouden willen leren. 

Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Corine van Koppen. Ik woon samen met mijn Frank en 

onze 3 kinderen Tim, Swen en Britt in Poeldijk. In mijn vrije tijd 

sport ik en lees ik graag een boek. Momenteel werk ik als 

secretaresse op WSKO ’t Startblok in Honselersdijk en op het 

servicebureau van WSKO als ondersteuner personeelszaken. In het 

nieuwe schooljaar maak ik de overstap van ’t Startblok naar 

Waalcampus. Op Waalcampus ga ik me bezighouden met de 

administratie. Momenteel ben ik bezig met de voorbereidingen om 

de aanmeldingen van de kinderen in te voeren in het 

administratiesysteem. Een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo! Mijn naam is Colinda Hordijk. Ik woon samen met mijn 

man Frank en onze 2 kinderen Liv & Vic in Naaldwijk. Van 

kleins af aan ben ik nauw betrokken bij de sportvereniging 

DOS Naaldwijk waar ik in mijn vrije tijd enthousiast dans. 

Ook word ik blij van creatief bezig zijn; voor mezelf en voor 

anderen door o.a. het verzorgen van creatieve workshops. 

Ik heb de opleiding Culturele Maatschappelijk Vorming 

gedaan. Ruim 10 jaar werk ik in de kinderopvang bij Okidoki 

in ’s-Gravenzande. Met heel veel plezier help ik kinderen 

groeien in hun eigen kracht, op hun eigen tempo met hun 

eigen interesses. Van kleine baby’s naar kleuters die steeds 

meer zelf gaan ondervinden wie ze zijn en wat ze willen. 

Bij Waalcampus kun je me vinden in Waal 1.  

Ik heb veel zin om deel uit te gaan maken van Waalcampus! 
 

 


