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Anna Houwing 

Hoi hoi, ik ben Anna en ik ben 16 jaar oud. Dit jaar zit ik in A5 
met de pakketten nt (natuur-en-techniek) en ng (natuur-en-
gezondheid). Ik heb voor deze pakketten gekozen, omdat ik 
na volgend jaar graag geneeskunde zou willen studeren. In 
mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vriendinnen af te 
spreken, wat te bakken, een film kijken, een boek lezen of 
piano te spelen. 
Als jij moeite hebt met natuurkunde, scheikunde, biologie 
of wiskunde, zou ik je hierbij graag willen helpen. Daarnaast 
kan ik je ook nog helpen met studievaardigheden: plannen, 
samenvatten of woordjes leren. 
Hopelijk tot snel! 

 

Jasmijn Mansvelt 

 
 
Hey allemaal, 
ik ben Jasmijn en ik zit nu in VWO 5. Ik doe het pakket 
Economie en Maatschappij. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te korfballen, met 
vrienden af te spreken en gewoon leuke dingen te doen 
zoals uiteten gaan! 
Het lijkt me heel leuk om jou verder te helpen. Ik kan het 
best de vakken Geschiedenis, Nederlands, Engels, Duits, 
Aardrijkskunde geven en ik sta altijd open om te kijken of we 
samen uit andere vragen komen. 
Ik hoop dat ik je kan helpen en tot snel! 
Groetjes, Jasmijn :) 

 

Maarten Mulder  

 
Hai! Ik ben Maarten. Ik ben 16 jaartjes oud en zit in de 5e 
klas van het vwo. Ik heb een NT profiel, dus ik kan je helpen 
met veel exacte vakken!  
Naast school doe ik aan hockey en atletiek, maar ik heb nog 
genoeg tijd over om je te helpen! 
De vakken die ik het best kan uitleggen zijn: wiskunde, 
Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, scheikunde en 
informatica. Neem snel contact op als ik je moeite hebt met 
één van deze vakken! 
 



 

 

Irene Heij 

 
Hoi, ik ben Irene Heij en ben 15 jaar. Ik zit in atheneum 5 en 
zou je graag willen helpen en begeleiden als peercoach! 
 
 Ik heb ervoor gekozen om peercoach te worden, omdat ik 
op deze manier mensen goed kan helpen. Mijn hobby’s zijn 
piano spelen en zingen.  
 
Ik zou kunnen helpen bij de vakken Nederlands, Engels, 
Frans, biologie en natuurkunde.  
 
Ik kijk er naar uit om je bij één of meer van deze vakken te 
helpen! 

Maarten Mulder 

Hai! Ik ben Maarten. Ik ben 16 jaartjes oud en zit in de 5e 
klas van het vwo. Ik heb een NT profiel, dus ik kan je helpen 
met veel exacte vakken!  
Naast school doe ik aan hockey en atletiek, maar ik heb nog 
genoeg tijd over om je te helpen! 
De vakken die ik het best kan uitleggen zijn: wiskunde, 
Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, scheikunde en 
informatica. Neem snel contact op als ik je moeite hebt met 
één van deze vakken! 
 

 

Rick van de Wijgaart 

 
Hoi! 
Ik ben Rick van de Wijgaart en ik ben 16  jaar. 
Ik hou van sporten en met mensen bezig zijn. Ik vind het leuk 
om mensen bijles te geven dus ook aan jou! 
 
Ik zal je graag willen helpen met deze vakken Frans, Duits, 
biologie, wiskunde, natuurkunde, economie en 
aardrijkskunde en verder kan ik ook helpen met 
studievaardigheden zoals: Samenvatten, plannen en leren 
van (grote) hoeveelheid woordjes. 
 
Zou je mij als peercoach willen? Neem dan contact met mij 
op. 
Ik kijk er naar uit om je te helpen! 



 

 

 

Annelot Ista 

 
Hoi! Ik ben Annelot Ista en ik zit in atheneum 5.  
Ik hou van muziek maken en schaatsen. 
Daarnaast vind ik het ook erg leuk om mensen te helpen. Ik 
zou je graag willen helpen als peercoach. 
 
Ik kan je goed helpen met de volgende vakken: Nederlands, 
wiskunde, Frans, Engels, Duits, biologie en aardrijkskunde. 
 
Ik kijk er naar uit om je te helpen met de dingen die jij lastig 
vindt! 

 

Marjolein Smit 

 
Hoi! 
Ik ben Marjolein Smit en ik ben 16 jaar. 
 
Als je hulp nodig hebt bij bepaalde vakken, ben ik ervoor om 
je te helpen. De vakken waarin ik je kan en wil helpen zijn: 
Engels, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en 
studievaardigheden. 
 
Ik vind dit leuke en interessante vakken waarbij er veel te 
leren valt ;) Ik kijk er naar uit om je peersupport te gaan 
geven! 

 

Ester Morks 

 
Mijn naam is Ester Morks. 
Ik ben 16 jaar en zit in vwo 5.  
 
Mijn hobby's zijn piano spelen, dansen en volleyballen. 
 
Ik zou je graag willen helpen als peercoach met de vakken; 
biologie, geschiedenis, Frans, Duits en Engels. 
 
Ik hoop dat ik iets voor je kan betekenen! 



 

 

 

Suzanne Willemsen 

 
Hey! 
Ik ben Suzanne Willemsen. Ik zit in 6 vwo en heb een 
Economie & Maatschappij profiel gekozen. 
Mijn grote hobby is klimmen en het lijkt mij erg leuk om je te 
helpen als peercoach! 
 
Ik zou je graag willen helpen met de volgende vakken; 
wiskunde, economie, Duits, Nederlands, B&O en 
geschiedenis. 
Ik zou je ook kunnen helpen met plannen of andere 
studievaardigheden zoals een grote tekst samenvatten. 
 
Ik hoop dat ik je kan helpen met deze vakken/vaardigheden! 
Ik kijk er nu al naar uit! 

 


