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Tim Snelder Onderbouwvakken: En, La, bi, na, ns, sk, wi
V5 Bovenbouwvakken: Entl, biol, nat, schk, wisB

timsnelder13@gmail.com

Hoi, ik ben Tim en zit nu in 5 Gymnasium. Ik snap dat veel schoolvakken soms 
vrij uitdagend kunnen zijn, maar ook dat een extra beetje hulp buiten de lessen 
met het begrijpen en bestuderen van deze vakken je vaak enorm kan helpen. En 
toevallig is dat iets wat ik heel graag voor mensen wil doen; in bèta vakken, 
maar ook in sommige talen zoals Latijn en Engels! Als je geïnteresseerd bent, 
stuur me dan een berichtje. 

Ipek Shakir Onderbouwvakken: En, Sp, na, ns, sk, wi
V6 Bovenbouwvakken: Entl, Sptl, nat, schk, wisB

ipekshakir@gmail.com

Hii, Ik ben Ipek en ik zou dit jaar graag bijles willen geven. Ik vind uitleg geven 
heel leuk over de vakken die ik interessant vind. Veel beta vakken worden als 
moeilijk ervaren, daarom wil ik je daarbij graag helpen. Naast beta vakken vind 
ik alfa vakken, zoals Spaans en Engels erg interessant. Ik zou je graag willen 
helpen om sommige vakken beter te begrijpen :)

Joris Blokhuis Onderbouwvakken: ak, na, sk
V6 Bovenbouwvakken: ak, nat, schk

Jorisblokhuis@gmail.com

Hallo! Ik ben Joris uit VWO 6, 

Ik heb een aantal goede techniekjes onder de knie voor de vakken scheikunde 
en natuurkunde die ik graag zou doorgeven aan andere leerlingen. Ik heb 
inmiddels goed uitgevogeld hoe ik met deze technieken hoge cijfers kan halen, 
zonder onnodig veel tijd kwijt te zijn. Daarnaast is aardrijkskunde altijd al mijn 
topvak geweest. Ik vind het interessant en soms zelfs leuk om te leren. Ook 
hiervoor lukt het al jarenlang zonder erg veel moeite hoge cijfers te halen. Ik kan 
goed uitleg geven over de manier waarop vragen benaderd moeten worden en 
zo stapsgewijs tot het juiste antwoord komen.

Misschien tot ziens! 

Ties van Weert Bijman Onderbouwvakken: Sp, gs, na, ns, sk
V6 Bovenbouwvakken: Sptl, econ, nat

tiesvanweert@gmail.com

Ik ben Ties. Ik wil graag bijles willen geven,  omdat ik leerlingen dan kan helpen 
met de makkelijkste leerstrategieën aanleren voor een bepaald vak. Ik geef 
bijles in Spaans (Ecuadoraanse afkomst), Natuurkunde, Economie en 
Scheikunde. Ik hoop dat met mijn bijles het begrijpen van deze vakken logischer 
wordt en je verbanden makkelijker inziet.
Mocht je een keer willen afspreken, stuur me dan een berichtje.

Anne de Vries Onderbouwvakken: Gr, ns, sk
V4

annelmdevries@gmail.com
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Hi, ik ben Anne de Vries. Het lijkt me erg leuk bijles te geven, zodat ik andere 
mensen kan helpen. Ik hoop dat je het uiteindelijk misschien ook leuk gaan 
vinden en natuurlijk gaat begrijpen. Zelf heb ik NT en NG gekozen, want dit 
spreekt mij erg aan. Ik heb nu geen Grieks meer, maar vorige 2 jaren vond ik het 
erg leuk! Groetjes Anne(V4D) 

Martin den Boer Onderbouwvakken: En, bi
V4

martinray111@gmail.com

Ik vind het leuk om te helpen met vakken waar ik goed in ben en zou goed hulp 
kunnen verlenen met engels omdat ik zelf engels ben en biologie omdat ik dat 
gewoon een heel leuk vak vind en zelf medicijnen wil studeren. 

Olga van Straten Onderbouwvakken: Ne, na, ns, sk, wi
V6 Bovenbouwvakken: Netl, nat, schk, wisB

mail.o@stratenhagen.nl

Hoi, ik ben Olga en ik geef bijles in Nederlands, wiskunde, scheikunde en 
natuurkunde. Mijn eigen vakkenpakket bestaat uit Nederlands, Engels, wiskunde 
B, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde, biologie en NLT en die volg ik met 
plezier.
Mensen helpen vind ik erg leuk en daarom vind ik bijles een hele goede en leuke 
optie. Ik zou het dus erg leuk vinden om iemand bijles te geven en helpen de 
stof te begrijpen. Neem gerust contact met me op.

Isa Jongerius Onderbouwvakken: na, ns, sk, wi
V4

isa@engelin.nl

Ik ben Isa en ik geef wiskunde, scheikunde, natuurkunde en nask bijles. Ik geef 
bijles in deze vakken, omdat ik ben het beste in de beta vakken en vind deze 
vakken ook leuker. Ik weet dat veel mensen deze vakken juist moeilijker vinden, 
dus zou ik je er graag mee willen helpen. Mocht je dus wel wat extra hulp 
kunnen gebruiken stuur me een berichtje en dan help ik je graag!!

Yasmine Darkaoui Onderbouwvakken: En
V5 Bovenbouwvakken: Entl

xx.yasminee@gmail.com

Hoi ik ben Yasmine uit v5!  Talen zijn altijd mijn sterkere kant geweest en gaan 
mij gemakkelijk af. Engels en Nederlands zijn dan ook vakken waar ik echt 
plezier in heb. Dat dit voor jou misschien niet het geval is, is geen probleem, ik 
help je graag! Misschien als je het wel snapt dat je de vakken net zo leuk gaat 
vinden als ik. Uiteraard gaat je cijferlijst er wel heel blij mee zijn :)  
mocht je een keer willen afspreken, stuur me dan een berichtje.
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Lieke Felix Onderbouwvakken: Du, ak, wi
V6

liekefelix@gmail.com

Hoi! Ik ben Lieke (V6) en ik geef aardrijkskunde, engels, economie (BB & OB) en 
wiskunde (BB) bijles. Deze vakken kunnen soms nog best lastig zijn. Daarom 
zou ik jou graag bijles willen geven. Met genoeg doorzettingsvermogen ben ik 
ervan overtuigd dat ik je kan helpen bij het behalen van betere cijfers!
Mocht je een keer willen afspreken, stuur me dan een berichtje. 

Neeltje Steensma Onderbouwvakken: wi
V5

neelsteensma@gmail.com

Hoi ik ben Neeltje Steensma V5D. Heb je moeite met wiskunde en zou je hier 
hulp bij willen, dan denk ik dat ik kan helpen. Ik ben (al zeg ik het zelf) goed in 
wiskunde, en kan het dus goed uitleggen. Ik heb al 3 jaar aan meerdere 
kinderen bijles/huiswerkbegeleiding gegeven, en heb hier dus ook veel ervaring 
mee. We kunnen als je interesse hebt een vaste bijles regelen (bijv. iedere 
week), maar eenmalig voor een toets is natuurlijk ook helemaal goed. Mocht je 
willen afspreken stuur me dan een berichtje :) 

Lucas Wilms Onderbouwvakken: na, ns, wi
V5

lucas.c.wilms@gmail.com

Ik ben Lucas en geef natuurkunde, wiskunde en natuur/scheikunde. Ik zit nu in 
Vwo 5 en zou jou graag willen helpen met school! Ik hoop dat ik jou kan helpen 
met je betere cijfers halen, of een onderwerp beter laten begrijpen. 
Als je een keer wil afspreken kun je me altijd een berichtje sturen!

Kate van der Marel Onderbouwvakken: gs, ak, wi
V6 Bovenbouwvakken: wisA

katevdmarel@xs4all.nl

Ik heb het altijd al heel erg leuk gevonden om mensen te helpen met school, 
maar ben er de afgelopen jaren te druk voor geweest. Nu het mijn laatste jaar is 
zou ik het toch nog heel leuk vinden om mensen te helpen met de vakken waar 
ik goed in ben.

Seppe den Hond Onderbouwvakken: wi
H5

Seppedh@icloud.com
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Hallo, Ik ben Seppe en ik zou het gaaf vinden om bijles te geven omdat ik 
vroeger ook met een paar vakken moeiten had maar, toen had ik altijd mijn 
vader die mij kon helpen. Ik snap ook dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die 
niet een vader of moeder hebben die goed kan helpen en dus is het moeilijk om 
hulp te krijgen, ik ben best goed in wiskunde in vind het leuk om mensen te 
helpen, ik kan me zelf ook nog best wat herinneren van de onderwerpen van de 
1e en 2e en denk dat ik een goede bijles docent kan zijn. Ik hoor graag van jullie

PS, sorry als er wat dingen verkeerd geschreven zijn, ik heb dyslectie.

Femke Miedema Onderbouwvakken: En, Sp, Gr, La, wi
V4

525567@edu.atchilversum.nl

Mijn naam is Femke, ik zit in 4VWO en doe NT/NG met Grieks. Ik wil graag 
bijles geven om andere mensen te helpen, en ben enthousiast over de vakken 
waarmee ik je kan helpen. Ik geef Engels, Latijn & Grieks, Spaans en Wiskunde.

Gilles Franzen Onderbouwvakken: bi, na, ns, sk, wi
V4

gilleshf@gmail.com

Ik ben Gilles en ik zit in V4. Ik vind de beta vakken echt het allerleukste. Het lijkt 
mij daarom leuk om jou te helpen bij het beter begrijpen van deze vakken. Ik 
hoop dat we dat niet op een saaie manier kunnen doen maar daar toch ook iets 
leuks van kunnen maken. Mocht je interesse hebben stuur me dan vooral een 
berichtje!

Amber Textor Onderbouwvakken: ak, na, ns, sk, wi
V4

amber.textor@gmail.com

Ik ben Amber, ik geef bijles is natuurkunde, scheikunde, nask, wiskunde en 
aardrijkskunde. Ik kan helpen met het uitleggen, opdrachten maken en hoe je 
goed kan leren voor deze vakken. Deze vakken kunnen lastig zijn maar ik wil jou 
juist leren hoe het makkelijk kan zijn als je het begrijpt.

Seeger Tromp Onderbouwvakken: En, gs, na, wi
V5 Bovenbouwvakken: Entl, econ

vwbseeger@gmail.com

Mijn naam is Seeger, ik geef les in Engels, Wiskunde, Natuurkunde en 
Economie. Deze vakken kunnen vaak nog lastig zijn, en het zou goed kunnen 
dat je moeite hebt met het bijhouden van de lesstof. Ik help je graag met het 
bijspijkeren van deze vakken. 
Met vriendelijke groet Seeger
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Noah Reyven Onderbouwvakken: Sp, ns, sk, wi
V4

noahreyven@gmail.com

¡Hola! Ik ben Noah, zit in VWO 4 en geef bijles in verschillende vakken. Ik vind 
leren erg leuk en vind het leuk om anderen mensen te helpen. Naast dat ik mijn 
reguliere lessen volg neem ik ook nog deel aan twee talen programma's en ben 
ik mini-mentor van de brugklas. Iedereen leert op zijn eigen manier en sommige 
hebben een steuntje in de rug nodig, daarom gaan we samen werken aan het 
begrijpen van het vak en ontdekken we welke manier van leren het beste bij jou 
past. Heb je er net zoveel vertrouwen en zin in als ik? Stuur me dan een 
berichtje!

Henry de Vries Onderbouwvakken: En, La, bi, na, ns, sk, wi
V6 Bovenbouwvakken: Entl, biol, nat, schk, wisB

henryjcdevries@outlook.com

Hoi, ik ben Henry. Ik heb ondertussen al 3 jaar bijles ervaring (was begonnen in 
klas 3). Voornamelijk geef ik bijles in de Beta vakken, vaak hebben leerlingen 
hier moeite met het overzicht te bewaren. Vaak kan ik hen hier wel mee helpen. 
Verder zijn mijn kwaliteiten wiskunde (9,6 vorig jaar afgesloten), natuurkunde (9 
afgesloten) en scheikunde (anorganische chemie 10 afgesloten). Stuur mij 
vooral een berichtje, als je van mij bijles wilt hebben!

Fae de Wilde Onderbouwvakken: Fa, wi
V4

faedewilde@gmail.com

Mijn naam is Fae en ik zit in 4 vwo. Ik wil na school erg graag het onderwijs in en 
ik vind het leuk om mensen te helpen. Ik vind wiskunde en Frans leuke vakken 
en heb er altijd goede cijfers voor gehaald. De afgelopen jaren heb ik al 
meerdere kinderen geholpen, met mooi resultaat! Ik hoop dat we samen op een 
gezellige manier, jouw cijfer kunnen verbeteren!

Mathilde Claessens Onderbouwvakken: wi, ns, bi, na
V4

claessens.mathilde@gmail.com

Ik ben Mathilde en ik geef wiskunde bijles. Ik leg ook altijd wiskunde opgaves uit 
aan vriendinnen en ik ben er erg goed in. Als je een afspraak wil maken kan je 
me een berichtje sturen. 

Elisabeth van Someren Onderbouwvakken: En, Du, gs, ak, wi
V6 Bovenbouwvakken: Entl, Dutl

epmvansomeren@gmail.com
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Hoi ik ben Elisabeth en ik bied bijlessen aan voor wiskunde, Engels, Duits, 
geschiedenis en aardrijkskunde. Ik wil jou graag helpen hoe je efficiënt kan leren 
en de stof goed kan begrijpen en toepassen. Ik ben er ook om je te motiveren en 
een fijne werksfeer te creëren. Ik ben er zeker van dat er dan mooie resultaten 
zullen uitkomen!

Als je geïnteresseerd bent kan je me altijd een berichtje sturen!

Anouk van Gulik Onderbouwvakken: na, ns, sk, wi, ec
V4

anoukvangulik@hotmail.com

Ik ben Anouk, Ik zit in 4VWO en doe het NT profiel(Natuur en Techniek). Ik denk 
dat ik goed bijles kan geven, omdat ik goed ben in uitleggen en ik heb ook veel 
geduld en ik vind het natuurlijk leuk. Ik geef bijles in de vakken Wiskunde, 
Natuurkunde en Scheikunde (NaSk) aan de onderbouw. Ik hoop dat we samen 
jouw cijfers omhoog kunnen halen, en natuurlijk dat je het vak beter begrijpt. 
mocht je willen afspreken, stuur mij een berichtje.

Shadan Jagersma Onderbouwvakken: En, Sp, gs, ak, wi
V6 Bovenbouwvakken: Entl, Sptl, econ, wisA

shadan.jagersma@gmail.com

Hey, ik ben Shadan en het lijkt me erg leuk om je bijles te geven! Ik ben erg 
geduldig en heb het altijd leuk gevonden om anderen leerstof uit te leggen. De 
vakken die ik heb opgegeven zijn voor mij goed te doen en vind ik erg 
interessant. Ik zou je graag willen helpen om deze vakken zo goed mogelijk te 
begrijpen en er hopelijk ook meer plezier in te krijgen :) Stuur me gerust een 
mailtje als je hulp nodig hebt!

Elif Dede Onderbouwvakken: En, Fa, bi, na, ns, sk
V4

elif.d9045@gmail.con

Ik ben Elif en ik geef biologie natuur- en scheikunde, nask, frans en engels als 
bijles voor de onderbouw. Ik zou je echt heel graag willen helpen in het begrijpen 
van deze vakken want ze kunnen soms echt best lastig zijn. Samen kunnen we 
een manier vinden waarop jij het wel begrijpt.  Mijn grootste doel is om ervoor te 
zorgen dat jij weer goede cijfers krijgt. Wil je graag van mij bijles krijgen? Stuur 
me dan gerust een mailtje en dan zie ik je gauw!

Dilara Cayci Onderbouwvakken: wi
H4

dilaracayci2006@gmail.com

Hoi! Ik ben Dilara, ik ben 15 jaar en zit in havo 4 en ik hou van het vak wiskunde. 
Ik zou graag wiskunde bijles willen geven aan jou om je te helpen zodat je het 
beter gaat begrijpen en goede cijfers gaat halen en het vak ook nog eens heel 
erg leuk gaat vinden. Mocht je een keertje met mij willen afspreken, stuur me 
dan een berichtje. 

Annephine van der Maat Onderbouwvakken: Ne, Du, gs, ak
V4

525547@edu.atchilversum.nl
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Ik ben Annephine en geef Nederlands, Duits, aardrijkskunde en geschiedenis 
bijles. Dit waren in de onderbouw altijd mijn beste vakken en hielp ook af en toe 
een vriendin met deze vakken. Ik vind het altijd leuk om mijn vrienden te helpen, 
en heb ook wel het idee alsof ze er wat aan hebben. Daarom lijkt het me ook 
leuk om jou te helpen met een van deze vakken. Zou jij graag mijn hulp willen, 
stuur me dan een berichtje!

Emine Spakman Onderbouwvakken: Sp, ak, bi, na, ns, wi
V4

emine.spakman@gmail.com

Ik ben Emine en ik zit in vwo 4. Het ene vak ligt je misschien wat minder goed 
dan het andere vak. Ik zou het leuk vinden om je bij een of meerdere vakken te 
helpen. Ik kan bij vakken zoals wiskunde je helpen de theorie helemaal te 
begrijpen, maar ik kan je ook bij vakken zoals aardrijkskunde je helpen met hoe 
je het leren het beste kan aanpakken. Een combinatie van die twee is natuurlijk 
ook mogelijk. Zo kan ik je hopelijk aan betere cijfers helpen. Dus heb je hulp 
nodig? Dan help ik je met plezier.  

Lieke Roder Onderbouwvakken: En, wi
V5

lieke.roder@gmail.com

Ik ben Lieke en ik zit nu in vwo 5. Ik geef bijles in Engels en Wiskunde. Dit zijn 2 
vakken die mij altijd al erg gemakkelijk af zijn gegaan. Ik vind het fijn dat ik met 
mijn kennis in deze vakken andere leerlingen kan helpen die wat meer moeite 
hiermee hebben! Een beetje hulp van tijd tot tijd is superfijn en ik ben blij dat ik 
deze hulp kan bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Mocht je 
geïnteresseerd zijn om een keer samen te kijken naar het vak waar jij moeite 
mee hebt, stuur mij dan een mailtje.

Madelief van Dijk Onderbouwvakken: Du
H4

mapvandijk@gmail.com

Ik ben Madelief, ik zit nu in 4 Havo en doe het vakkenpakket N&T met economie 
en duits. Ik zou Duits of wiskunde aan de onderbouw willen geven, want in de 
onderbouw was ik erg goed in Duits en wiskunde. Als je het vak moeilijk vindt, 
zou ik het erg fijn vinden om je er mee kunnen helpen.

Lelie van Haagen Onderbouwvakken: na, ns, sk, wi
V4

525114@edu.atchilversum.nl

Heyy ik ben Lelie, ik heb een NT/NG pakket. Beta vakken kunnen moeilijk zijn 
en daarom zou ik jou graag willen helpen. We gaan opzoek naar de juiste 
leermethode voor jou, ik zou altijd geduldig blijven en een verschillende manier 
zoeken om het uit te leggen. We gaan proberen om op een leuke manier 
aandacht te besteden aan deze vakken. 
Zou je graag met mij een afspraak maken, stuur me dan een berichtje.

Deniz Terzi Onderbouwvakken: En, Fa, Sp
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V5 Bovenbouwvakken: Entl, Sptl
denizmareterzi@gmail.com

Hoi, ik ben Deniz. Ik weet van mijn eigen ervaring dat talen lastig kunnen zijn. 
Daarom geef ik bijles in Spaans, Frans en Engels. Vooral grammatica en de 
vervoegingen. Daarom zou ik jou graag willen helpen. Ik heb goede strategieën 
om grammatica overzichtelijker, en de voorbereiding makkelijker te kunnen 
maken. We kunnen samenwerken en aanpassen naar je eigen leer technieken. 
Om zo hopelijk de goede cijfers laten komen. Ik kijk uit naar jouw mailtje van 
magister. 

Noor Botman Onderbouwvakken: Fa
V5

noorbotman@gmail.com

hoi hoi, ik ben Noor en geef bijles frans op het ATC. Zelf heb ik drie jaar in 
Frankrijk gewoond en heb ik wat minder moeite met het vak, maar ik hoor vaak 
dat er zeker wat mensen zijn die wel moeite hebben met het vak frans. Omdat 
een taal natuurlijk niet altijd even makkelijk is lijkt het mij super leuk om jullie een 
beetje op weg te helpen met frans. Dan kunnen jullie het straks veel beter 
begrijpen en hopelijk hele goede cijfers halen. 
Ben je nou geïnteresseerd, stuur me gerust een bericht! En hopelijk tot snel. 
Groetjes 

Isha Aeijelts Onderbouwvakken: ns
V4

ishaaeijelts@gmail.com

Ik ben Isha Aeijelts en ik wil bijles geven om de jongere leerlingen te helpen met 
school en ondertussen ook nog een klein centje te verdienen.

Lidya Twisk Onderbouwvakken: Du
H5

Lidyatwisk@gmail.com

Hoi! Ik ben Lidya, 16 jaar, en zit in mijn laatste jaar van de havo! Heb jij nou 
moeite met duits, en kan jij daar echt wel wat hulp bij gebruiken? Dan zou ik het 
hartstikke leuk vinden om er samen naar te kijken! We werken aan de 
onderwerpen waar jij moeite mee hebt, net zo lang totdat je het helemaal 
begrijpt! Als jou dit wat lijkt kan je mij natuurlijk altijd even een berichtje sturen!

Derek Stagge Onderbouwvakken: En, Du
V6 Bovenbouwvakken: Dutl

derekjrstagge@gmail.com
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Hoi! Ik ben Derek en ik zit in 6 gym. Ik zou je graag willen helpen met Duits 
(onder- en bovenbouw) of Nederlands/Engels/Grieks (onderbouw). Ik ben zelf 
echt een "talenmens", dus het lijkt me leuk om mensen te helpen die meer 
moeite hebben met taalvakken. Ik ben heel geduldig en ik zal ook mijn best doen 
om het een beetje gezellig te maken! :) Misschien tot snel!

Engels-niveau: C1 (Anglia)
Duits-niveau: B2 (Goethe)

Noa Rutte Onderbouwvakken: Fa
H5

noa.rutte@gmail.com

Mijn naam is Noa en een groot deel van mijn familie woont in Frankrijk. Deels 
daarom vind ik het land en de taal heel interessant. Ook vind ik het leuk om 
mensen te helpen en bijles Frans is dus de perfecte combinatie. Talen vind ik 
sowieso een van leukste vakken om te leren omdat je zo niet alleen kan 
communiceren met mensen maar ook een deel van de cultuur kunt proeven!

Janine Bosma Onderbouwvakken: ns, sk, wi
V5

janine.bosma@xs4all.nl

Ik ben Janine en ik geef bijles in scheikunde, wiskunde en nask. Vind je dit 
moeilijk dan wil ik je er graag bij willen helpen. Ik kan je helpen met je huiswerk 
en voorbereiden van de toetsen. Je kan mij bereiken via janine.bosma@xs4all.
nl.
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Lotte Van der heide Onderbouwvakken: Sp, wi
Geslaagd voor havo-examen

lottevanderheide@live.nl

Ik ben Lotte, 20 jaar en studeer pedagogiek.  ik in de eerste klas zat vond ik het 
lastig om te weten hoe ik moest leren voor toetsen. Nu ik examen heb gedaan 
en studeer weet ik dat met een paar regels de som sneller kan maken. Ik heb 
geleerd hoe ik moet leren en wil dit graag aan andere leren. 

Shadan Jagersma Onderbouwvakken: En, Sp, gs, ak, wi
V6 Bovenbouwvakken: Entl, Sptl, econ, wisA

shadan.jagersma@gmail.com

Hey, ik ben Shadan en het lijkt me erg leuk om je bijles te geven! Ik ben erg 
geduldig en heb het altijd leuk gevonden om anderen leerstof uit te leggen. De 
vakken die ik heb opgegeven zijn voor mij goed te doen en vind ik erg 
interessant. Ik zou je graag willen helpen om deze vakken zo goed mogelijk te 
begrijpen en er hopelijk ook meer plezier in te krijgen :) Stuur me gerust een 
mailtje als je hulp nodig hebt!

Robin Ramaekers Onderbouwvakken: Fa, ak, wi
V6

robinramaekers04@gmail.com

Hoi! Ik ben Robin Ramaekers en ik zit in VWO6 op het ATC. Het lijkt me leuk om 
jou bijles te geven als je moeite hebt met bijv. wiskunde, aardrijkskunde en 
Frans. Ik ben geduldig en leg rustig uit. Ik hoop dat ik je kan helpen om beter te 
worden in een van deze vakken! Stuur me gerust een berichtje.

Alinda de Kock Onderbouwvakken: En, ak
V6

alindadekock@gmail.com

Met veel persoonlijke aandacht geef ik bijles, met voorkeur voor de vakken: 
Engels of aardrijkskunde. We oefenen precies waar jij nog moeite mee hebt en 
ik leg uit op een zo logisch mogelijke manier, dit zie ik namelijk als belangrijke 
eis om de stof de goed te kunnen begrijpen. We kunnen de bijles inrichten op de 
meest effectieve manier voor jouw leerproces. Neem vooral contact op met mij!  
:)

Vivian Bleeker Onderbouwvakken: Ne, En, Fa, Du, gs, wi
V4

525468@edu.atchilversum.nl
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Mijn naam is Vivian en ik zit in V4. Ik heb gelukkig niet heel veel moeite met 
leren en heb van anderen gehoord dat ik goed kan uitleggen. Ik wil je graag 
verder helpen met de vakken die je moeilijk vindt en je weer naar het niveau 
helpen dat je graag zou willen halen. Ik ben het best in talen, maar kan ook 
helpen met geschiedenis en wiskunde. Neem gerust contact met me op als over 
bijles van mij wilt praten.

Fabiana Viola Onderbouwvakken: En, Sp
V5 Bovenbouwvakken: Sptl

fabiviola05@gmail.com

Hoi, ik ben Fabiana en ik geef Spaans en Engels! Ik zit in V5 en ben vrijwel elk 
jaar over gegaan met een 8 of 9 voor deze talen. Vreemde talen kunnen erg 
moeilijk zijn, en het lijkt me leuk om iemand daarmee te kunnen helpen. Samen 
kunnen we jouw vragen beantwoorden en moeilijkheden overkomen, het leren 
van het vak ietsje minder stom maken en betere resultaten zien in je cijferlijst! 
Mocht dit je interesseren, stuur me dan gerust een berichtje! :)

Tijn Bargeman Onderbouwvakken: Gr, La, bi, na, ns, sk, wi
V5 Bovenbouwvakken: Grtl, Latl, nat, schk, wisB

tijnonline04@gmail.com

Hallo, ik ben Tijn en ik zit in VWO 5. Vakken zijn leuker als je snapt hoe het zit 
en dat is niet altijd makkelijk. Voor mij helpt het altijd om het even van een 
andere kant te horen of om het op een andere manier te benaderen en ik hoop 
jullie daarbij te kunnen helpen. 
Mocht je geïnteresseerd zijn, dan spreken we een keer af en kijken we er samen 
naar!

Sam Schuitema
V5 Bovenbouwvakken: econ

samwillem@icloud.com

Ik ben Sam en ik vind economie een leuk en interessant vak. Ik snap dit vak 
goed en als je hier moeite mee hebt zal ik je graag helpen. Als je je eco cijfer 
omhoog wilt halen kun je me gerust een appje sturen! (06 57681763)

Iza Ljatif Onderbouwvakken: ns, sk
H5

izabellaljatif@icloud.com

Mijn naam is Iza en geef scheikunde en NaSk bijles, deze vakken vind ik zelf erg 
leuk en lijkt het me ook leuk om bijles in te geven. Ik kan hierdoor goed helpen 
om jou als leerling die hiermee vast loopt goed kan helpen op een manier die je 
ook makkelijk kunt begrijpen. Als je zou willen moet je een appje sturen en kijken 
of het iets voor jou kan zijn! 

Saru Alex Purustan Onderbouwvakken: Du
V5

merin_2004@icloud.com
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Ik vind Duits een leuk vak en ben heel goed in het vak dus het lijkt me gewoon 
leuk om iemand daarmee te helpen!

Pleun Zubli Onderbouwvakken: na, ns, sk, wi
V5

pleun.zubli22@gmail.com

Ik ben Pleun en geef bijles in wiskunde, scheikunde en nask. Als je moeite hebt 
en hulp nodig hebt stuur me een berichtje en dan gaan we samen eraan werken 
:)

Ella Nicholson Onderbouwvakken: Sp, bi, sk, wi
V4 Bovenbouwvakken: Sptl

efjnicholson@outlook.com

Ik ben Ella en ik geef biologie, scheikunde, wiskunde en Spaans. Alhoewel 
sommige vakken heel moeilijk en stom zijn kunnen ze met de juiste uitleg nog 
best leuk en makkelijk worden. Hier zou ik graag met je aan werken en dan zal 
je merken dat een vak misschien wel heel leuk kan zijn. Heb je interesse? Stuur 
me dan even een berichtje en dan kunnen we ergens afspreken!

Tyler Maclaren Onderbouwvakken: Sp, Gr, bi, na, sk, wi
V5 Bovenbouwvakken: Sptl, schk, wisB

tytymaclaren@gmail.com

Ik ben Tyler en ik ben goed in beta vakken en talen. In de onderbouw geef ik 
bijles in wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, Grieks en Spaans. In de 
bovenvouw geef ik bijles in wiskunde B, scheikunde en Spaans. Vooral de beta 
vakken kunnen soms lastig zijn en om deze reden wil ik graag leerlingen helpen 
hiermee. 
Stuur me gerust een berichtje via Magister als je wil afspreken.

Amy Rebel Onderbouwvakken: wi
H4

525720@edu.atchilversum.nl

Ik ben Amy ik geef wiskunde bijles. wiskunde kan erg lastig zijn dus misschien 
kan ik je helpen het beter te begrijpen. en ik ben vooral goed in formules en ik 
hoop dat als je mijn hulp nodig hebt je het beter gaat begrijpen!  

Hannah Nijkamp Onderbouwvakken: Fa, wi
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V4
hannah.nijkamp19@gmail.com

Ik ben Hannah en ik wil graag bijles geven in wiskunde en/of Frans, omdat ik 
dan iemand kan helpen die dat moeilijk vindt en het is makkelijker te combineren 
met school dan een bijbaantje in bijvoorbeeld de supermarkt.

Amal Hajji Onderbouwvakken: Fa, Sp, bi, ns, wi
V4

525678@edu.atchilversum.nl

Ik ben Amal. Ik wil Frans, Spaans, Biologie, NaSk en wiskunde bijles geven. Ik 
wil graag bijles geven, omdat ik het leuk vind om mensen te helpen. Ook omdat 
ik deze vakken persoonlijk interessant vind, denk ik dat ik andere hierbij goed 
kan helpen. 
Mocht je hulp nodig hebben, neem contact met me op! 

Puck van der Kroon Onderbouwvakken: na, ns, sk, wi
V5 Bovenbouwvakken: wisB

puckvanderkroon@gmail.com

Ik ben Puck en ik zit in V5. Ik geef bijles in de beta vakken omdat ik het leuk vind 
om andere te helpen deze vakken begrijpelijker te maken. Zelf ben ik goed in 
wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Vrienden komen geregeld bij mij langs 
om hulp te vragen, waar we dan samen uitkomen. Mocht je geïnteresseerd zijn 
in bijles van mij, stuur dat gerust een mailtje naar: puckvanderkroon@gmail.com

Roos Prins Onderbouwvakken: En, ak, ns, wi
V4

525559@edu.atchilversum.nl

Als medeleerlingen een vak moeilijk vinden, vind ik het leuk om erachter te 
komen wat ze niet precies begrijpen en leg ik het vervolgens graag op mijn 
eigen manier uit. Zo help ik vaker vriendinnen met Wiskunde. Ze komen graag 
naar mij toe, omdat ik begrijp wat ze niet snappen. Ik heb dit vaker gedaan met 
de exacte vakken zoals Wiskunde en Nask, maar ik denk dat ik Engels en Ak 
ook goed kan uitleggen. 

Laura Verheijen Onderbouwvakken: na, ns, sk, wi
V5 Bovenbouwvakken: schk, wisB

lauralisanne.v@gmail.com
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Ik ben Laura en ik zit nu in 5vwo. Van veel mensen hoor ik dat er veel leerlingen 
zijn die moeite hebben met bèta vakken. Zelf ben ik juist heel goed in bèta 
vakken en hoop andere te kunnen helpen daarmee. Vorig jaar heb ik ook al 
bijles gegeven aan meerdere leerlingen en ik wil hier graag mee doorgaan het 
aankomende jaar! Stuur maar een mailtje bij interesse!

Yara van Dinteren Onderbouwvakken: Ne, En, Sp
V5

yaravandinteren@gmail.com

Ik ben Yara en ik geef bijles in Nederlands, Engels, Spaans. Ik ben goed in talen 
en met nask en scheukunde kan ik je ook goed helpen. Ik ben vorig jaar 
minimentor/V4-begeleider geweest bij havo brugklas. Ik vind het leuk om 
mensen te helpen en dingen uit te leggen, zo geef ik ook  turnles aan jonge 
kinderen. 


