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Poëzie van leerlingen Houtens bekroond 
Leerlingen van de tweede klassen op Houtens hebben een 
periode vol met poëzie afgerond. Zij maakten in een 
gedichtenweek een poëziebundel met eigen werk en met 
gedichten die zij zochten in bundels van dichters als Hans 
Hagen, Edward van de Vendel, Erik van Os, Ted van Lieshout 
en vele anderen. Ze genoten en er zijn prachtige bundels 
ontstaan!  
  
De leerlingen hebben geleerd wat het verschil is tussen proza en poëzie en met die kennis hebben ze 
gewerkt aan een eigen gedicht vanuit het thema “vrijheid”. De kwaliteit van dit jaar is bijzonder 
hoog. De vakgroep Nederlands heeft uit de vele genomineerden uiteindelijk een prijswinnaar 
gekozen. 

De eerste plaats is dit jaar toegekend 
aan Lotte Wijnhout. Haar gedicht 
heeft een mooie cadans door de 
opbouw en woordkeuze. De manier 
waarop ze haar zinnen afbreekt 
geeft nadruk aan belangrijke 
woorden. Ze verrast ons door vanuit 
het onderwerp ‘dodenherdenking’ 
een bijzondere wending aan het 
belang en nut van de stilte te geven. 
Tenslotte heeft zij haar gedicht 
passend vormgegeven (alleen te zien 
in het origineel) en ze laat in haar 
gedichtenbundel aan de lezers 
weten waarom ze het heeft 
geschreven. 
 
Lotte kreeg van afdelingsleider 

onderbouw van Houtens, Sandra Snippe, de toepasselijke gedichtenbundel “Juich voor mij” gekregen 
van Erik van Os, met geweldige illustraties van Wolf Erlbruch. Het winnende gedicht hangt mooi 
ingelijst in het gebouw van Houtens. 
 
DVD’s Houtens Spektakel 

Er zijn extra bestellingen voor de video-dvd van Houtens Spektakel 2017 mogelijk! De dvd wordt 

gemaakt door Omroep Houten en kost 10 euro. De bestelling kan gedaan worden via 

bartlaureij@mijnhoutens.nl. Er kan ook bij Bart op school betaald worden van 19 t/m uiterlijk 22 juni. 

Indien er 22 juni niet betaald is, vervalt de bestelling. Op YouTube is een prachtige sneak preview van 

de film te zien: https://www.youtube.com/watch?v=0HwsJDRg5q8. 

Liever alleen een foto-dvd? Dat kan! De foto-dvd wordt gemaakt door Thérèse van der Leeden en 

kost 5 euro. 

 

Gevonden voorwerpen 

Sleutels, schoenen, sieraden, tassen, kleding, bidons… regelmatig vinden we spullen in school 

achtergelaten/verloren door leerlingen. Deze spullen zijn tot de zomervakantie op te halen bij de 

receptie. 

Einde schooljaar kluisjes leeg  ! 

We vragen onze leerlingen hun kluisjes leeg te maken voor de zomervakantie. Na de laatste toets op 

donderdag 29 juni dienen de leerlingen alle spullen uit hun kluis te halen. 

 
Ik ben twee minuten stil, 

om mensen te herdenken die de oorlog 
niet hebben overleefd. 

 
Ik ben twee minuten stil, 

uit respect voor mensen die familie of dierbaren 
in de oorlog hebben verloren. 

 
Maar ik ben ook twee minuten stil om blij te zijn. 

Blij dat ik mag leven in vrede. 
Blij dat ik mag leven in een veilig land. 

Blij dat ik mag zijn wie ik ben. 
En blij dat ik leef in Nederland. 

mailto:bartlaureij@mijnhoutens.nl
https://www.youtube.com/watch?v=0HwsJDRg5q8
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Liefs uit Londen 
De Londen werkweek begon spannend vanwege 
alle gebeurtenissen in het weekend voorafgaand 
aan onze reis. Eenmaal aangekomen en nadat de 
leerlingen de eerste indrukken hadden opgedaan, 
viel deze spanning weg. Wij hebben een 
fantastische week gehad in Londen. De leerlingen 
hebben genoten van de stad. Het was geweldig om 
te zien hoe de leerlingen hun weg vonden en 
zichzelf verstaanbaar maakten met de Engelse taal. 
Het groepsgevoel en de sfeer was subliem. Als 
begeleiders hadden wij ons geen betere groep 
kunnen wensen. Ook het vertrouwen van ouders 
en het thuisfront heeft ons (en de leerlingen) 
ontzettend goed gedaan. Zoals Lesley het de hele 
week al zei: Londen was GOUD! 
 
Een heel trots Londen-team, 
Arno, Nadia, Lesley & Bao-Nhi 

 
Werkweek Oostenrijk 
 

Maandagochtend 5 juni vertrokken wij 
met een enthousiaste groep leerlingen 
naar Oostenrijk. Na een busreis van 
veertien uur kwamen we aan bij onze 
accommodatie Haus Sportland in 
Osttirol. Een accommodatie midden in 
een prachtige omgeving waar we de 
komende dagen zouden doorbrengen.  
 
Dinsdag stonden twee activiteiten op 
het programma: raften en 
mountainbiken. Het raften begon met 
een uitgebreide uitleg op het land, 
waarna iedereen een koude duik moest 
nemen in de Isel. Vervolgens maakten 

we een uitdagende tocht over deze rivier! De mountainbiketour was zeer afwisselend. De route 
begon langs de Isel, waarna we via een flink aantal haarspeldbochten omhoog klommen. Na een 
pittige afdaling moest de middaggroep de tocht door de stromende regen vervolgen. Helemaal 
doorweekt, maar ook voldaan kwam iedereen aan bij Haus Sportland.  
 
Woensdag gingen we met de bus naar het Kletterpark in Lienz. Een onvergetelijke klimervaring 
midden in de natuur: moed, vaardigheid en spierkracht werden hier op de proef gesteld.  In de zon 
begon de ene groep met de Rope-course en de andere groep ging klettersteigen. Als ware berggeiten 
klom iedereen omhoog, zelfs leerlingen en begeleiders met hoogtevrees. We genoten van het 
prachtige uitzicht. Doordat het weer tegen het eind van de middag omsloeg, ging een gedeelte van 
de groep in plaats van klettersteigen een oversteek over een waterval maken. Ook deze activiteit 
werd met veel enthousiasme ontvangen. Na het avondeten was het tijd voor relaxen, een 
avondwandeling, spelletjes, films en kussengevechten. 
  
Donderdag moesten we vroeg uit de veren. Met de bus reden we richting Het National park Hohe 
Tauern. Het park is met een oppervlakte van 1.836 km2 één van de grootste natuurgebieden van 
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Europa. Het park kent hoogtepunten zoals de hoogste berg van Oostenrijk: de Grossglockner (3789 
m), de langste gletsjer van de Oostalpen: de Pasterzengletsjer en de hoogste watervallen van Europa: 
de Krimmler watervallen. Voor alle groepen was het een lange, intensieve en enerverende tocht, 
maar wat hebben we genoten van de prachtige natuur!  
 
Zo kwam er een einde aan een fantastische werkweek, want na aankomst in Haus Sportland 
vertrokken we donderdagavond richting Nederland. Na een reis met heel wat vertraging door de ene 
na de andere file, waren we rond twaalf uur thuis.  
 
Wij kijken terug op een gezellige, sportieve, intensieve en grensverleggende werkweek! Wij zijn 
ontzettend trots op alle leerlingen die van deze reis zo’n groot succes gemaakt hebben! 
 
Namens de Oostenrijkcommissie, 
Anneke, Bas, Björn & Gerard  
 

Die Berliner Strassenbahnclique 

Eindelijk was het dan zover: op 2e Pinksterdag stond de groep 3e jaars met bestemming Berlijn vol 

ongeduld klaar voor vertrek ondanks het vroege tijdstip.  

 

Na een trip over rustige wegen per luxe bus werd er daarna uitsluitend nog gereisd met de metro en 

de S-Bahn. Best spannend in het begin, maar tsjonge wat went dat snel. Aan het eind van de week 

voelden we ons samen echt een “Strassenbahnclique”. 

Collega Maikel had een intensief, afwisselend en interessant programma samengesteld. Zo fietste de 

groep op dinsdag door het centrum van Berlijn en bezocht zo de hotspots van de stad. ’s Middags 

werd er rondgekeken en geshopt op en rond de Kurfürstendamm. Daar werd ook geprobeerd de 

Duitser te laten proeven van de zelf meegebrachte stroopwafels. 

Op woensdag, na enig noodzakelijk regelwerk, bezochten we het voormalig concentratiekamp 

Sachsenhausen. Een erg indrukwekkende belevenis die veel vragen opriep die vroegen om een 

antwoord. ’s Avonds bezochten we Checkpoint Charlie. Na alle tegenslag van die morgen was er 

natuurlijk tijd voor een ijsje. 

Een deel van de groep bracht donderdag een bezoek aan het olympisch stadion terwijl een ander 

deel een kijkje nam in een voormalige bunker uit WO2. Na een lunch rondom de Gendarmenmarkt 
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vertrokken we daarna naar Potsdam waar we het “holländische Viertel” hebben bekeken en een 

pizza hebben gegeten. Natuurlijk was er tussendoor ook daar tijd voor shoppen en zelfstandig 

rondneuzen. 

Deze week eindigde met misschien wel het hoogtepunt voor velen: een bezoek aan de 

Reichstagkoepel in de avond bij ondergaande zon. Het uitzicht over de stad was “wunderbar” en de 

blik naar beneden duizelingwekkend. Een met recht waardig einde van deze inspannende week. 

Toen we vrijdagmorgen de stad verlieten met onze bus werd er door menig deelnemer verzucht dat 

men nog lang niet klaar was en graag nog wat had willen blijven. Tijdens onze laatste stop onderweg 

werd Maikel door de groep in het zonnetje gezet; hij was de grote regelaar en vraagbaak in elke 

situatie. Een leuk T-shirt met achterop de namen van alle deelnemers werd hem aangeboden. Hij 

beloofde dit elke week te zullen dragen. 

Wij als leiding hebben niet alleen genoten van het programma, maar vooral ook van de groep 

leerlingen die, wat er ook gebeurde, positief en goedlachs bleef. Leuk ook om te zien dat er nieuwe 

vriendschappen ontstonden. 

Met recht een “Strassenbahnclique”  (Clique= vriendenkring). 

Aletta Bentley, Rianne Hoeve, Wida van Doorn, Maikel van Aalderink, Hans Koops 

 

Oproep Medezeggenschapsraad  

Met ingang van komend schooljaar is er binnen de Medezeggenschapsraad (MR) een 

plek vrij voor een enthousiaste ouder. 

De MR is een wettelijk verplichte ingestelde raad. Binnen Houtens hebben hierin 

zitting twee ouders, drie leerkrachten en twee leerlingen. De directeur informeert de MR over 

beleidszaken en de MR heeft naast een adviserende en instemmende taak ook een beslissende rol in 

beleidszaken. Als lid van de MR bent u direct betrokken bij beleidszaken van Houtens. 

De MR heeft een positief kritische houding naar de directie van de school. De sfeer is goed en de MR 

laat een kritisch geluid horen of doet voorstellen voor verbetering wanneer de MR denkt dat dit goed 

is voor Houtens. 

De MR overlegt 6 à 7 keer per schooljaar met de directie. Naast de vergadertijd vraagt de MR 

voorbereidingstijd om stukken door te lezen. Daarnaast is (een afvaardiging van) de MR aanwezig bij  

een informatie-avond of open avond.  

Interesse? 

U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van de MR tot 22 juni a.s. Bij meer dan één aanmelding volgt 

een (digitale) verkiezing op 28 of 29 juni. De verkiezingsuitslag wordt teruggekoppeld naar de ouders. 

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar is het nieuwe MR lid van harte welkom om de MR 

bijeenkomsten bij te wonen. 

Wilt u vrijblijvend meer informatie of wilt u zich aanmelden als kandidaat MR lid?  

Dat kan bij het mr-lid, oudergeleding van de MR: Albert Piet Stuitje, e-mail: apstuitje@kpnmail.nl, 

06-22447954 

  

mailto:apstuitje@kpnmail.nl
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Laatste nieuws examensecretariaat 
Bij deze het laatste nieuws van het examensecretariaat voor dit schooljaar. 

Terugblik op de examens 

14 juni 2017. Het is 8.00 uur in de ochtend. Koffie ingeschonken. Met spanning wacht de 

examencommissie op de normen van de inspectie. Gelukkig laat dit niet lang op zich wachten. De 

gegevens worden ingelezen en gecontroleerd. Op de leerlingenadminstratie worden de cijferlijsten 

uitgedraaid. Wat gaat het brengen? Hoeveel leerlingen zijn er geslaagd? 

In de drie controle-/vergaderrondes wordt alles uitgeplozen, alle mogelijkheden bekeken en 

berekend: kan de leerling alsnog slagen met een herexamen, welk vak adviseren wij, moet het 

praktijkexamen ook op delen opnieuw gemaakt worden? Etc.… Hoeveel leerlingen geslaagd zijn kan 

nu nog niet gemeld worden omdat een flink aantal kandidaten nog een herexamen gaat doen. 

Tijdens de diplomering worden de getallen bekend gemaakt. 

Op school zijn we hier de hele dag mee bezig tot de leerlingen gebeld mogen worden. Elke kandidaat 

die examen heeft gedaan zit thuis, op het werk of bij familie of vrienden te wachten op het 

verlossende telefoontje. Iedereen was welkom op school vanaf 16.00 uur. Vol trots, in 

jubelstemming, en sommigen ook wat bedrukt omdat ze alsnog aan de bak moeten voor een 

herexamen, komt iedereen naar school. En ook een paar leerlingen die het niet gered hebben waren 

op school. Vreugde en verdriet samen delen, dat hebben we al vier jaar gedaan. Deze middag ook. 

Terugkijkend naar het verloop van de examens mag ik als examensecretaris de volgende 

opmerkingen maken: 

- De leerlingen van Basiskader hebben in lokaal 118 rustig aan de digitale examens kunnen 

werken op tijden die de school zelf kon bepalen. Voor de meivakantie waren zij klaar. Een 

paar leerlingen die met geldige reden afwezig waren hebben hun examens afgerond na de 

meivakantie. Wiskunde leverde een technisch probleempje op, en gaf de mogelijkheid voor 

een ongeldigverklaring via de inspectie. Voor sommigen een extra kans.  

- De leerlingen van TL zaten in het keurslijf van de agenda van de landelijke examens. Dus 

waren de ruim twee weken na de meivakantie gevuld met examens in lokalen op het groene 

plein. In alle stilte hebben zij in opperste concentratie kunnen werken. Af en toe was de zon 

een spelbreker. Want onze zonwering heeft een eigen willetje… Een leerling was bij een 

examensessie afwezig door ziekte, maar is zelfs al geslaagd zonder dit vak. 

- Alle kandidaten waren op ruim op tijd bij de examens, en de paar laatkomers hebben we 

apart gehouden tijdens het openingsritueel bij de TL-examens: voorlezen, plastic tas 

openknippen, krimpfolie verwijderen en bandagen losmaken… 

- Komende week nog de herexamens. Succes iedereen!!!! 

Kortom: Fijn dat bijna alle examens goed zijn verlopen, leerlingen veelal op tijd er waren en de 
surveillanten (docenten, onderwijsondersteunend personeel en ouders) hun taak goed hebben 
kunnen doen. Bedankt. 
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Voor een aantal leerlingen is het nog even spannend met een herexamen. 

Herexamens Basis en Kader 
De leerlingen van 4basis en 4kader hebben het recht 
op een herexamen van het praktijkexamen (CSPE) en 
een herexamen van een theorievak. 

Maandag 19 juni en dinsdag 20 juni zijn de 

herexamens CSPE (praktijkexamens) op afspraak met 

de mentor/vakdocent. Lokaal 118. Welk onderdeel 

herkanst wordt gaat in overleg met de 

mentor/vakdocent en moet schriftelijk bevestigd 

worden door de ouders.  

Woensdag 21 juni 9.00 uur zijn alle digitale examens Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie en 

Economie in lokaal 118. 

Mogelijkheid om wiskunde ongeldig te laten verklaren 

In het eerste tijdvak kan het zijn dat leerlingen overlast hebben ervaren van het technische probleem 

met de delete-knop en de backspace-knop. Ongeldig verklaren kan ook nu: donderdag 15 juni voor 

14.00 uur schriftelijk melden. Vrijdag 16 juni komen deze kandidaten om 9.00 uur examen doen. 

Uiterlijk maandag 19 juni wordt dan de score doorgegeven en bestaat de mogelijkheid wiskunde 

alsnog als een herexamen te kiezen. Een ander vak mag ook. Dat is dan woensdag 21 juni 9.00 uur 

digitale herexamens. 

Aangezien de sleutels van de kluisjes al zijn ingeleverd: laat je mobiel thuis, of je legt deze in lokaal 

114 (onder toezicht). Dat is het tijdelijk kantoor van de examensecretaris. 

Herexamens Theoretische leerweg 
Leerlingen van 4TL hebben het recht om één herexamen te maken. 

Maandag 19 juni, 13.30 – 15.30 uur: Frans, Duits, Wiskunde, Biologie, Aardrijkskunde 

Dinsdag 20 juni, 13.30 – 15.30 uur: Nederlands, Geschiedenis, Nask1 

Woensdag 21 juni, 13.30 – 15.30 uur: Economie, Engels, Maatschappijleer2, Nask2 

Alle herexamens zijn in lokaal 110. 

Aangezien de sleutels van de kluisjes al zijn ingeleverd: laat je mobiel thuis, of je legt deze in lokaal 

112 (onder toezicht).  

 

 

Boeken inleveren leerjaar 4 
Op donderdag 22 juni leveren alle vierdejaarsleerlingen hun leerboeken 
van school in. Tussen 12.00 en 14.00 uur in lokaal 118 worden de 
boeken gecontroleerd en ingenomen. Zorg dat je bij het stapeltje 
boeken een lijstje met de boektitel, jouw naam en klas toevoegt.  

Lukt inleveren niet op dat tijdstip: vraag een familielid om je boeken in te leveren, of mail je mentor 
om een afspraak te maken hiervoor. 
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Datum uitslag tweede periode (herexamens) 

Vrijdag 30 juni zijn de normen bekend van de examens van het tweede tijdvak. Omdat ook hier alle 

zorgvuldigheid van belang is, worden de behaalde resultaten bekeken door de leden van de 

examencommissie, de dan aanwezige examinatoren en de mentoren. Vanaf 12.30 uur worden de 

kandidaten gebeld over de uitslag.   

Diplomering maandag 3 juli in twee bijeenkomsten 
De examens zijn achter de rug, het langdurige wachten is 
voorbij. Je bent geslaagd! Van harte gefeliciteerd! Dat 
moet natuurlijk gevierd worden. Maandag 3 juli worden de 
diploma’s uitgereikt. 

De diplomering is een officiële handeling: door het zetten 
van je handtekening (of je naam) onder toezicht van 
bevoegde functionarissen is het diploma pas echt geldig. 

Kan je niet op de diplomering aanwezig zijn, mag je pas ná 3 juli het diploma ophalen (alleen op 
afspraak met de leerlingenadministratie: er moet altijd iemand van de examencommissie bij het 
tekenen aanwezig zijn). Dat moet natuurlijk door jou zelf gedaan worden jouw handtekening moet 
immers op het diploma staan. 

Omdat we met een grote groep examenleerlingen zijn die allemaal vier mensen mee mogen nemen, 
zijn de vieringen van basis/kader en TL op verschillende tijdstippen.   

Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
16.30 uur: Inloop  
16.45 uur: start diplomering  
18.15 uur: einde diplomering (drankje)   

Theoretische leerweg 
19.00 uur: inloop 
19.15 uur: start diplomering  
20.45 uur: einde diplomering (drankje)   

Iedere geslaagde leerling mag vier mensen meenemen. Dit heeft te maken met het maximaal 
toegestane aantal mensen in de aula in verband met brandveiligheid. Als je minder mensen mee wilt 
nemen, geef de overige kaartjes dan terug aan je mentor. Er zijn wellicht klasgenoten die graag een 
extra gast mee willen nemen.   

Met vriendelijke groet, 

Louis Dalenberg, examensecretaris 
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Agenda 

15-6-2017 do Nieuwsbrief 10  

16-6-2017 vr    

17-6-2017 za    

18-6-2017 zo    

19-6-2017 ma Begin examen 2e tijdvak Leerjaar 4 

20-6-2017 di    

21-6-2017 wo    

22-6-2017 do Inleveren boeken Leerjaar 4 

23-6-2017 vr Sportdag  Leerjaar 1-3 

24-6-2017 za    

25-6-2017 zo   

26-6-2017 ma toetsweek & inleveren boeken Leerjaar 1-3 

27-6-2017 di toetsweek & inleveren boeken Leerjaar 1-3 

28-6-2017 wo toetsweek & inleveren boeken Leerjaar 1-3 

29-6-2017 do toetsweek & inleveren boeken Leerjaar 1-3 

30-6-2017 vr inhaaldag toetsweek Leerjaar 1-3 

30-6-2017 vr uitslag examen 2e tijdvak Leerjaar 4 

30-6-2017 vr schoolfeest Leerjaar 1-4 

1-7-2017 za    

2-7-2017 zo    

3-7-2017 ma diploma-uitreiking Leerjaar 4 

4-7-2017 di   

5-7-2017 wo    

6-7-2017 do    

7-7-2017 vr rapport ophalen Leerjaar 1-3 

8-7-2017 za start zomervakantie Allen 

 


