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Informatieavond 
Eerder heeft u van ons de uitnodiging van de informatieavond mogen ontvangen. Graag herinneren 
wij u hieraan in deze nieuwsbrief. Deze uitnodiging is ook terug te vinden op onze website 
http://hethoutens.nl 
 

 Donderdag 15-9-2016 informatieavond ouders lj 1 + 2 

 Donderdag 22-9-2016 informatieavond ouders lj 3 + 4 
 
 

ICT 

Voor de zomervakantie stonden alle 1e jaars laptops klaar voor hun image op de eerste verdieping 

van de school. Onverlaten hebben toen een 40 tal machines gestolen. Natuurlijk hebben we direct 

actie ondernomen om nieuwe machines aan te schaffen. Achteraf bleek dat het image voor de 

nieuwe machines anders moest zijn dan dat van de eerste. Hierdoor functioneerden niet alle  

1e jaars laptops naar behoren. Inmiddels is een nieuw image gerealiseerd en worden de laatste twee 

klassen toegerust. In de eerste schoolweken kunnen er problemen zijn geweest met inloggen en met 

wifi. Het niet goed functioneren van de firewall was daarvan de oorzaak. Inmiddels is dit probleem 

opgelost. 

 
 

Nieuws uit de brugklas! 

De eerste dag lijkt alweer lang geleden. Veel leerlingen vonden het spannend, leuk, soms een beetje 

eng. De eerste week was een echte introductieweek, onder leiding van de mentoren en de teams. Er 

is kennisgemaakt met elkaar, de mentor, het gebouw, de laptop, het rooster, de sporthal, de 

docenten en de boeken. Het was veel. En het was goed! Er was direct een prima sfeer onder de 

brugklassen en ze leken snel hun weg te vinden. Na de eerste weken direct al op brugklaskamp. Dat 

doen we bewust, als belangrijk onderdeel van het groepsproces. In prachtig zomerweer hebben de 

klassen en mentoren prima dagen gehad. De foto’s volgen binnenkort via de website. 

 

  

http://hethoutens.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7iIrT65DPAhUFPRoKHc7tCxEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.24interactive.nl%2Fsmart-ict%2F&psig=AFQjCNH8swfMsriFQeWUdZCspKZJC4h3Uw&ust=1474010614921350
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Brugklaskamp 2016: zon, hitte & plezier! 

Het Brugklaskamp is alweer geweest. Een spetterend kamp met zomerse temperaturen. Er werd 

gedanst, gezwommen, gesport, gekeet en gefeest. In alle brugklassen werd tijdens het kamp met de 

mentoren de basis gelegd voor een veilige, gezellige groep. Het begin van een hopelijk mooi eerste 

jaar op Houtens! 

 

 

 

 

Pauze 

Alle leerlingen op Houtens hebben na ieder lesblok gezamenlijk een pauze van 10 of 20 minuten. 

Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door medewerkers van Houtens. Pauze wordt gehouden 

op het plein, in de aula, en vanaf nu ook op lesplein oranje. Tijdens de twee grote pauzes wordt er op 

lesplein oranje een pauzelokaal opengesteld, voor leerlingen die in rust willen werken, lezen, of bv 

een spelletje doen. We vinden een veilige en schone pauzeplek erg belangrijk! We verwachten van 

leerlingen dat ze hun eigen spullen opruimen en rommel weggooien, na iedere pauze wordt er door 

enkele leerlingen corvee dienst gedaan.  Leerlingen kunnen in de pauze altijd terecht bij een van de 

surveillanten.  Alleen leerlingen uit leerjaar 3 en 4 mogen tijdens de pauzes van het schoolplein af.  
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Bericht voor de ouders en leerlingen van leerjaar 3 en 4. 

In de derde klas en vierde klas worden toetsen en opdrachten gegeven volgens een vast plan: het 

Programma van Toetsing en Afsluiting (kortweg voortaan PTA genoemd). Hier in staan alle toetsen en 

opdrachten, hoe zwaar dit meetelt en of de toets herkansbaar is. De herkansingregeling is als volgt: 

elke periode kan een leerling een toets naar keuze, via Magister herkansen op een vast tijdstip. 

Hierover wordt telkens een bericht gestuurd via de schoolmail en meestal ook in een nieuwsbrief. 

Het PTA wordt eind september gepubliceerd via de website van school (kopje Onderwijs, PTA). Op 22 

september is er een algemene informatieavond waarbij het PTA ook wordt besproken. 

 

Alle toetsen in klas 3 tellen mee voor het examen. Daarom moet elke leerling ook alle toetsen en 

opdrachten maken. Inhalen gaat op afspraak met de docent en is dus niet vrijblijvend. Er is een vast 

moment in de week om toetsen in te halen: dinsdag les 6 een lokaal op het groene lesplein.  

 

In klas 4 zullen de meeste toetsen in een toetsweek gemaakt worden. Die week zijn er dan geen 

reguliere lessen. Ongeveer twee weken voor de toetsweek wordt het toetsrooster bekend gemaakt. 

Ook weer via de schoolmail. De roostermaker zal trachten het lokalenrooster (rondom het groene 

plein) in Magister te plaatsen. 

 

In januari 2017 wordt de Rekentoets afgenomen. Leerlingen uit leerjaar 3 mogen hier aan mee doen. 

Leerlingen uit leerjaar 4 moeten de toets gemaakt hebben ivm de zak-slaagregeling. Er zijn voor de 

leerlingen van leerjaar 4 drie toets momenten: drie kansen om een hoge score te halen. Hierover 

volgt later in het jaar meer informatie. Voor alle informatie over examens en bijbehorende zaken 

kunt u naar de officiële website van het overheid: www.examenblad.nl 

 

Sommige leerlingen hebben recht op extra faciliteiten tijdens een toets: dyslexie geeft recht op extra 

tijd, soms mag de laptop een schrijfhulpmiddel zijn, etc. Komende weken krijgen leerlingen die hier 

recht op hebben een faciliteitenkaart: deze kaart nemen ze mee naar de toets en leggen de kaart 

(A6-formaat) zichtbaar op tafel: er staat ook op: Show your card: geen kaart, geen faciliteiten: we 

doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Wanneer de kaart is vergeten 

kan bij de examensecretaris voor de toets een tijdelijke kaart krijgen. 

Heeft uw kind geen kaart ontvangen voor de ouderavond van 22 september en meent u dat hij/zij 

hier toch recht op heeft kunt u een verzoek doen via de mentor of via 

examensecretariaat@mijnhoutens.nl . U heeft dan ook een geldige verklaring van een specialist 

nodig. 

Zijn er vragen over examenzaken: vraag het de examensecretaris via eerder genoemd e-mailadres. 

Louis Dalenberg 

 
 

  

http://www.examenblad.nl/
mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl
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D&P op Houtens 

Inmiddels is het schooljaar al weer een paar weken oud en zijn we weer volop in bedrijf bij 

Dienstverlening en Producten (D&P)!  

De leerlingen in 3 BK maken voor het eerst kennis met D&P en dat doen ze gelijk met het examen 
van afgelopen jaar! Natuurlijk hebben we dat CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) 
aangepast aan klas 3 en uitgebreid met voorbereidende opdrachten. Tevens zijn de leerlingen bezig 
met het keuzevak Presentatie & Styling; ze ontwerpen een logo, maken een verpakking en 
uiteindelijk maken ze een website! 
De leerlingen in 4 BK zijn begonnen met het, inmiddels vertrouwde, 
Thema 5 ‘House of…’! Dit thema wordt de afgelopen jaren met veel 
plezier en succes gedaan in de vierde klas. Dit jaar hebben we een 
keuzevak binnen D&P hieraan toegevoegd (2D- en 3D vormgeving en 
productie) zodat het nog meer verdieping en uitdaging  biedt! Binnen dit 
thema maken de leerlingen een huisje in het klein (schaal 1:25) en ze 
maken hier uiteindelijk een stopmotion filmpje in en omheen. 
 
Klas 3 BK 

 Volgt 6 lesblokken D&P in de week 

 Van deze 6 worden er 4 besteed aan de profieldelen van D&P (thema’s) 

 En 2 aan de keuzevakken (in periode 1 is dat Presentatie & Styling) 

 Krijgt van 2 verschillende docenten les  

 Loopt dit schooljaar twee keer stage  
 
Klas 4 BK 

 Volgt 7 blokken D&P in de week 

 Deze worden allemaal besteed aan een 
combinatie van thema en keuzevak 

 Het keuzevak deze periode is 2D- en 3D 
vormgeving en productie 

 Krijgt van 2 verschillende docenten les 

 Loopt dit schooljaar een lintstage in periode 2 
(elke donderdag, de hele periode lang) 

 
Docenten D&P 
Gerten de Wit (gertendewit@mijnhoutens.nl)  
Gerard Visker (gerardvisker@mijnhoutens.nl)  
Elin Kotterer (elinkotterer@mijnhoutens.nl)  
Rianne Hoeve (riannehoeve@mijnhoutens.nl)  
Eline Poeze (elinepoeze@mijnhoutens.nl)  
 

  

mailto:gertendewit@mijnhoutens.nl
mailto:gerardvisker@mijnhoutens.nl
mailto:elinkotterer@mijnhoutens.nl
mailto:riannehoeve@mijnhoutens.nl
mailto:elinepoeze@mijnhoutens.nl
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Leerling mentoren 

Het schooljaar is van start en zo ook onze leerling mentoren. Met trots werken we vanaf dit 

schooljaar met leerling mentoren op Houtens. Aan elke brugklas zijn 2 leerling mentoren gekoppeld 

uit leerjaar 3. Voor de zomervakantie hebben ruim 40 leerlingen gesolliciteerd voor deze rol. Uit deze 

40 leerlingen zijn 16 3e klassers gekozen als leerling mentoren. Elke brugklas heeft er 2 (een jongen 

en een meisje). 

Tijdens de kennismakingsdagen hebben de leerling 

mentoren kennis gemaakt met hun brugklas door een 

deel van de mentorles mee te doen. De leerling 

mentoren hebben verschillende kennismakingsspellen 

begeleid en de 1e klassers geholpen met het opstarten 

van hun laptops. 

Deze week hebben de leerling mentoren hun eerste 

training gehad. Dit schooljaar zullen er nog 3 volgen. Elke 

periode staat er 1 maandagmiddag gepland om onze leerling mentoren te trainen. Onderwerpen als 

Groepsproces, Pesten en Studievaardigheden zullen aan bod komen. Tijdens de trainingen bieden we 

de leerling mentoren ook opdrachten of spellen die zij dezelfde donderdag zelf gaan begeleiden bij 

hun eigen mentorklas. 

Naast deze mentorles momenten zullen de leerling mentoren ingezet worden tijdens andere 

activiteiten met hun mentorklas. Bijvoorbeeld tijdens verschillende vieringen of uitjes met de klas. 

We zijn nu al trots op onze Toppers! 
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Agenda 

 

15-9-2016 do nieuwsbrief 1 

15-9-2016 do informatieavond ouders leerjaar 1 en 2 

16-9-2016 vr   

17-9-2016 za   

18-9-2016 zo   

19-9-2016 ma  

20-9-2016 di   

21-9-2016 wo   

22-9-2016 do training nwe lln: Houtens, ik heb er zin in 

22-9-2016 do Informatieavond ouders leerjaar 3 en 4 

23-9-2016 vr   

24-9-2016 za   

25-9-2016 zo   

26-9-2016 ma   

27-9-2016 di   

28-9-2016 wo Uitwisseling naar België 

29-9-2016 do Uitwisseling naar België 

30-9-2016 vr Uitwisseling naar België 

1-10-2016 za   

2-10-2016 zo   

3-10-2016 ma   

4-10-2016 di   

5-10-2016 wo   

6-10-2016 do   

7-10-2016 vr   

8-10-2016 za   

9-10-2016 zo   

10-10-2016 ma   

11-10-2016 di   

12-10-2016 wo   

 

 


