
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
        

                       Betreft: Personele informatie bij de start van het schooljaar 

 
 
 
 
Amsterdam, 3 september 2018 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Vandaag is schooljaar 2018-19 officieel gestart. Ik wens alle leerlingen een goed en inspirerend schooljaar waarin 
ambitie, creativiteit, kwaliteit en ontwikkeling voorop staat en waar elke leerling zich gekend en gezien voelt en 
uitgedaagd wordt tot leren.  
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar is een aantal personele wijzigingen voor u en jullie van belang. Het is gelukt 
alle vacatures te vervullen en we starten het schooljaar met een complete ploeg van 99 medewerkers. Er zijn zeven 
nieuwe docenten aangenomen (voor Engels, wiskunde en geschiedenis), er zijn twee Leraren In Opleiding LIO’s 
voor geschiedenis die het hele jaar bij ons zullen werken, er is een nieuwe leerjaarcoördinator voor 456 vwo én er is 
een nieuwe teamleider voor leerjaar 1 & 2. Daarbij werken we met ingang van dit schooljaar in een iets andere 
organisatiestructuur waar de ontwikkeling van de havo en het vwo beter centraal staat. Het nieuwe organogram is 
bijgevoegd. De nieuwe docenten en LIO’s zullen de leerlingen vanzelf leren kennen. Die stel ik hier niet nader voor.     
 
De nieuwe leerjaarcoördinator voor 456 vwo is mevrouw Anca Muresan (ACMN). Zij volgt Dick Barkey op. Anca is na 
de docent en mentor de eerste contactpersoon voor zaken die de bovenbouw vwo aan gaan. Anca werkt op dinsdag, 
woensdag en donderdag op het Gerrit van der Veen College en is bereikbaar via a.muresan@gerritvdveen.nl  
De nieuwe teamleider voor leerjaar 1 & 2 is mevrouw Reineke Hesselt van Dinter (REDR). Reineke werkt alle dagen 
en geeft ook een aantal lessen muziek aan de onderbouw. Zij volgt Annemieke Marees op. Reineke is als teamleider 
eindverantwoordelijk voor wat in leerjaar 1 en 2 gebeurt en is lid van de schoolleiding. Reineke werkt als teamleider 
nauw samen met de leerjaarcoördinatoren Sharon Jonker ( voor 1, 2 en 3 havo) en Dienke Veenstra (voor 1, 2 en 3 
vwo). Reineke is bereikbaar via r.hesselt.van.dinter@gerritvdveen.nl, Sharon via s.jonker@gerritvdveen.nl en Dienke 
via d.veenstra@gerritvdveen.nl  
 
De leerlingen zullen de komende weken de nieuwe collega’s leren kennen. U bent van harte welkom op de 
ouderavonden. Daar zult u de mentor, leerjaarcoördinator en teamleider ontmoeten en nog veel meer informatie 
krijgen. Ik verheug mij op een mooi en goed schooljaar, wens dat alle betrokkenen toe en hoop u en jullie voor nu 
voldoende geïnformeerd te hebben.   
 
Met een hartelijke groet,  
Jan-Willem Dienske 
rector  
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