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Bewegingsonderwijs 

Houtens maakt doorgaans tot de herfstvakantie gebruik van velden van Deltasport.  

Dat is meestal het hoofdveld.  

Daarna wordt bewegingsonderwijs genoten in The Dome , de handbalhal van Houten. 

 

 
 

Luis in je haar? Kammen maar! 

Ook op het VO komt soms hoofdluis voor! Er zijn diverse leerlingen en ouders die dit afgelopen 

weken gemeld hebben. Het RIVM adviseert het volgende: 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het 

andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via 

kleding, beddengoed of knuffels. Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er 

hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en 

kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig 

te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.  

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te 

voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar 

te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of 

vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw 

besmetten.  
 

 

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controleren_en_behandelen
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controleren_en_behandelen
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Mobiele telefoons en groepsapps. 

In de leefregels van Houtens staat: mobiele telefoons zijn tijdens de les uitgeschakeld en opgeborgen 

in tas of kluisje, tenzij de docent toestemming geeft om de telefoon te gebruiken. Kortom: de docent 

bepaalt. Dit geeft ruimte aan docenten die de mobiel gebruiken voor lesdoeleinden of voor het 

luisteren van muziek tijdens zelfstandig werken.  

 

Veel klassen hebben een groeps What’s app. Dit is geen opdracht of verplichting vanuit school. 

What’s app kan voor een klas een prima middel zijn om elkaar te informeren over huiswerk, 

veranderd rooster of een activiteit. De mentor neemt geen deel aan deze groeps app. We horen in 

diverse klassen wel dat de groepsapp ook gebruikt wordt voor vervelende, nare, pestende of zelfs 

dreigende berichten. Dat is niet acceptabel. Als we dit horen gaan we met de leerlingen in gesprek en 

maken opnieuw afspraken over het gebruik van de groepsapp. We willen u vragen om dit ook thuis 

regelmatig te bespreken en mee te lezen met de groepsapp. Signalen van onveiligheid kunnen altijd 

naar de mentor.  

Wellicht ten overvloede: medewerkers van Houtens communiceren via Magister, Houtens- mail en 

het algemene telefoonnummer. Appen of andere vormen van social media worden door 

medewerkers van Houtens niet gebruikt als communicatiemiddel met ouders en leerlingen.  

 

Een nieuw geluid op Houtens: Ukes & Tubes! 

Na de herfstvakantie start een reeks workshops voor iedereen die wil meedoen in de 2e klas: “Ukes & 

Tubes”. Ukes komt van  “ukelele’s” en Tubes betekent “buizen”. Dat zijn gekleurde buizen van allerlei 

lengtes waarmee we heel makkelijk en heel snel toffe muziek gaan maken.  

De workshops vinden plaats op woensdagmiddagen van 15.30 tot 16.30 u. Het zullen ongeveer 10 

workshops zijn waarvan de laatste eind januari plaatsvindt. De kosten bedragen € 17,50 , inclusief 

een ukelele; die is van jou en mag je dus houden! 

In de workshops gaan we eerst de Ukes op eigen wijze oppimpen met graffiti spuitbussen. Iedereen 

maakt dus zijn of haar eigen unieke Uke. Daarna gaan we er natuurlijk op spelen! 

Behalve Ukes gaan we ook met Tubes aan de slag. Eigenlijk heten ze Boomwhackers. Prachtig 

gekleurde plastic buizen met verschillende tonen zodat we melodietjes en akkoorden kunnen spelen. 

Op YouTube staan talloze filmpjes van leerlingen op allerlei scholen die met Boomwhackers samen 

bekende songs spelen. Je hoeft helemaal geen muzieknoten te kunnen lezen; iedereen die wil 

meedoen, mag meedoen! Kijk maar eens naar dit filmpje: 

https://youtu.be/-Z2yzFSEFaM 

En kijk hier voor de Ukelele: 

https://youtu.be/2LHsCSn-x9k 

 
Opgeven kan via Magister bij Inschrijvingen. 

Zin om met elkaar op je eigen ge-pimpte Uke in een uniek Uke orkest te spelen? Lijken die 

Boomwhackers je wel wat? Geef je dan nu snel op! Zodra ik weet hoeveel leerlingen er allemaal 

willen meedoen gaan we starten! 

Hopelijk zien we elkaar snel! 

https://youtu.be/-Z2yzFSEFaM
https://youtu.be/2LHsCSn-x9k
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In de Week (leerjaar 2) 

In het kader van loopbaanoriëntatie gaan de leerlingen van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 

oktober een project doorlopen. Dit project heet “In de week”. Het doel van dit project is om 

leerlingen kennis te laten maken met verschillende vakken, opleidingen en beroepen. De leerlingen 

zullen tijdens dit project verschillende bedrijven gaan bezoeken in Houten, Nieuwegein en Utrecht. 

Daarnaast zullen de leerlingen ook een aantal workshops op school volgen. Al hun bevindingen 

worden verwerkt in een werkboek, hierover zullen zij aan het einde van de week reflecteren. Dit 

project heeft een andere invulling dan het reguliere rooster. 

 

De leerlingen moeten er zelf voor zorgen dat ze een fiets bij zich hebben om naar de workshops te 

gaan. Dit zullen zij doen onder begeleiding van docenten. Het volledige programma en rooster zullen 

de leerlingen ontvangen in een boekje dat zij de hele week met zich meenemen. Daarnaast zullen er 

verschillende contact-momenten zijn met de mentoren. 

 

De workshops worden aangeboden door: SVO Patisserie, Hema, VTL Trucksimulatie, OTIB 

Installatietechniek, Techniektalent, OBM Metaalbewerking, Visagie, Van Houten en Co 

(jongerenwerk), Bouwmensen (mbo school), Dansen (mbo school), Automotive (mbo school), Welzijn 

(mbo school, Zorg Utrecht en de Horeca Road show trailer. 

Riwfka Duhne  (riwfkaduhne@mijnhoutens.nl)  

Rob Kerkhoven (robkerkhoven@mijnhoutens.nl) 

 

  

mailto:riwfkaduhne@mijnhoutens.nl
mailto:robkerkhoven@mijnhoutens.nl
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Houtens Spektakel; Inschrijving audities Houtens Spektakel 2017 gestart  
Vanaf woensdag 5 oktober is de inschrijving voor de audities van Houtens Spektakel 2017 gestart. 
Leerlingen uit klas 1 t/m 3 kunnen zich inschrijven voor:  

 Audities voor de toneelgroep  

 Audities voor de dansgroep (jongensgroep & meidengroep)  

 Audities voor de acts (zang, rap, muziekinstrument spelen, dans, beatbox, breakdance etc.)  

 Decorgroep  
 
Leerlingen kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar spektakel@mijnhoutens.nl  
Wanneer ze zich hebben opgegeven, krijgen de auditanten een e-mail over de inhoud van de 

audities. Na de audities zullen wij de leerlingen via de schoolmail informeren over de uitslag van de 

audities. Over de verdere gang van zaken zullen wij u via de nieuwsbrief informeren. 

 

Houtens Spektakel; Nieuws over de dvd Spektakel 2016 

Helaas is er bij het maken van de dvd iets niet helemaal goed gegaan. Daardoor hebben wij de 

bestellingen nog niet kunnen leveren. Namens Productie Houtens Spektakel bieden we hiervoor onze 

excuses aan. We hebben inmiddels een nieuwe route voor het produceren van de dvd gevonden. Als 

we weten wanneer de dvd klaar is, laten we dat in deze nieuwsbrief weten.  

 
 

 

 

 

 

  

mailto:spektakel@mijnhoutens.nl
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Toetsweek leerjaar 4 

Hieronder staan de roosters voor de eerste toetsweek. Het gewone lesrooster wordt vervangen door 

dit toetsrooster. Er zijn geen reguliere lessen voor de leerlingen van leerjaar 4. 

Het voorbereidingsuur is in twee lokalen op het groene lesplein. Je kan je daar in alle rust 

voorbereiden op de toets(en). Er is ook een docent aanwezig. 

Overzicht toetsweek 1, leerjaar 4BK (A t/m D)           (voor lokaalindeling: zie Magister in de week na 

de herfstvakantie) 

Dag lesblok 1 lesblok 2 lesblok 3 

Maandag  

31 oktober 

voorbereidingsuur Nederlands - - 

Dinsdag  

1 november 

voorbereidingsuur Engels maatschappijleer1 

Woensdag  

2 november 

voorbereidingsuur wiskunde - - 

Donderdag  

3 november 

voorbereidingsuur economie/biologie - - 

Vrijdag  

4 november 

voorbereidingsuur Dienstverlening en 

Producten 

- - 

 

Overzicht toetsweek 1, leerjaar 4TL(E t/m G)             

 (voor lokaalindeling: zie Magister in de week na de herfstvakantie) 

Dag 1 2 3 

Maandag  

31 oktober 

voorbereidingsuur Nederlands 

combitoets 1 

biologie 

Dinsdag  

1 november 

voorbereidingsuur Engels geschiedenis/ nask1 

 

Woensdag  

2 november 

voorbereidingsuur wiskunde Duits/Frans 

Donderdag  

3 november 

voorbereidingsuur economie/ 

maatschappijleer2 

Nederlands (70 minuten kijk- 

en luistertoets) 

Vrijdag  

4 november 

voorbereidingsuur 

  

aardrijkskunde/  

nask2 

maatschappijleer1 (alleen 

voor instroomleerlingen) 

 

Wanneer de roostermaker het rooster niet in Magister kan publiceren wordt de lokalenindeling via 

de schoolmail aan de leerlingen gestuurd. 
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Wanneer je een vak niet in je vakkenpakket zit, hoef je voor dat vak niet te komen. Er zijn een paar 

belangrijke spelregels tijdens de toetsweek: 

Spelregels: 

- Het is niet verplicht om naar het voorbereidingsuur te komen. Maar je hebt dan de 

gelegenheid om rustig je toets of leerstof door te nemen. Soms kan je een docent vragen 

stellen. Maak anders een afspraak met je vakdocent. Je komt dus om te leren. 

- Zorg dat je 5 minuten voor tijd bij het lokaal staat. Dan kan de toets op tijd beginnen. 

- Je mag niet later dan 30 minuten na aanvang van de toets te laat komen. Die tijd gaat van je 

werktijd af. Ben je later dan een half uur, word je niet meer toegelaten.  

- Je mag pas na een half uur weg. En het laatste kwartier blijf je zitten. Deze afspraken zijn om 

de rust in het toetslokaal te bewaren. Kijk je werk dan nog eens door. 

- Neem mee: een pen, (twee pennen), potlood, rekenmachine, liniaal, geodriehoek, 

woordenboek (bij Engels, Frans en Duits hangt het van de toets af). Indien in bezit: 

faciliteitenkaart en bijbehorende hulpmiddelen. 

- Neem niet mee: telefoon, jas, tas: dit alles in je kluis. Telefoon mee is al fraude!!! 

- Wanneer je klaar bent leg je de opdrachten en je gemaakte werk op de hoek van je tafel en 

steek je je hand op. De docent kan je evt. laten gaan. 

- Ben je klaar, dan ga je rustig naar beneden.  

- Blijf niet onnodig hangen op school. De andere leerlingen hebben gewoon les. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mhcz.nl/files/library/scheidsrechter.gif&imgrefurl=http://mhcz.nl/site/default.asp?option%3D2502%26stcname%3Dzaalhockey_spelregels&docid=mDeRTixMzq3qmM&tbnid=t-NP1lE-yq9ipM:&w=316&h=324&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwjIlYKCrNXPAhUkL8AKHSqtB4cQMwhTKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Herkansingen leerjaar 3 en leerjaar 4. 

Maandag 7 november moeten alle cijfers voor periode 1 voor leerjaar 3 en 4 ingeleverd zijn door de 

docenten. 

Je hebt tot en met woensdag 9 november gelegenheid in te schrijven voor een herkansing van een 

toets. Intekenen gaat via Magister in de ELO, inschrijvingen. Je hebt al een keer een mail gekregen 

om een oefeninschrijving te doen. Je mentor kan zien of dit gelukt is. Zorg dus dat je kan inloggen op 

Magister en hou je schoolmail in de gaten. 

Je mag één vak per periode herkansen. Je mag een keuze maken. Geen toets herkansen mag ook. 

Maar waarom zou je niet proberen een hoger cijfer te halen? Het hoogste cijfer telt tenslotte. En 

alles telt mee voor het schoolexamen. 

Herkansen doe je op dinsdag 15 november, 5e lesblok. (het 6e lesblok vervalt). In het 

examenreglement staat: Kom je niet opdagen is je kans om een toets te verbeteren verkeken. 

Vergeten, ziek zijn of worden die dag is pech gehad. Wanneer je zo maar niet komt, bedenk dan dat 

er vele mensen vele stappen hebben gezet om voor jou persoonlijk een toets klaar te leggen. 

Voor de spelregels: zie de toetsweek leerjaar 4. 

Zijn er vragen over de herkansingen: stuur een mail naar examensecretariaat@mijnhoutens.nl .  

Succes met voorbereiden en het maken van alle opdrachten. 

Het team van Houtens. 

 
 

mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifuIbGq9XPAhXFUBQKHfe1AloQjRwIBw&url=http://oldeveste.com/2016/06/herkansing-promotie-vrouwen-1/&psig=AFQjCNH7wEuokxtGYD45IXuOnEO2hnj6gQ&ust=1476364241605434
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De rekentoets 

In januari 2017 zal de eerste sessie van de Rekentoets worden afgenomen. Nu zijn we nog druk bezig 

met de voorbereidingen. In lokaal 118 zullen de examenlaptops (van school) worden uitgetest. In 

december worden de sessies voor leerjaar 3 en 4 bekend gemaakt en kunnen leerlingen zich 

inschrijven via de ELO van Magister. Elke leerling ontvangt hier meer informatie over via de 

schoolmail. 

 

Uitwisseling Houtens - KS Diest 

Woensdag 28 t/m vrijdag 30 september waren de Belgische leerlingen uit Diest naar Houten 

gekomen om eens te proeven van het Nederlandse leven, de omgeving en het onderwijs hier. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde uitwisseling. De reacties van de Belgische leerlingen en 
collega's, maar ook de Houtens leerlingen en ouders waren ronduit positief. Nieuwe indrukken, 
uitwisselingen en perspectieven. 

In het voorjaar zal er weer een nieuwe groep leerlingen tweedejaars gekozen worden om aan deze 
uitwisseling deel te nemen. 
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Agenda 

 

13-10-2016 do Nieuwsbrief 2 

14-10-2016 vr   

15-10-2016 za herfstvakantie 

16-10-2016 zo herfstvakantie 

17-10-2016 ma herfstvakantie 

18-10-2016 di herfstvakantie 

19-10-2016 wo herfstvakantie 

20-10-2016 do herfstvakantie 

21-10-2016 vr herfstvakantie 

22-10-2016 za herfstvakantie 

23-10-2016 zo   

24-10-2016 ma deze week ovb Snuffelstage B/K lj 3 

24-10-2016 ma In de week leerjaar 2 

25-10-2016 di In de week leerjaar 2 

26-10-2016 wo In de week leerjaar 2 

27-10-2016 do In de week leerjaar 2 

28-10-2016 vr In de week leerjaar 2 

29-10-2016 za   

30-10-2016 zo   

31-10-2016 ma toetsweek 

1-11-2016 di toetsweek 

2-11-2016 wo toetsweek 

3-11-2016 do toetsweek 

4-11-2016 vr toetsweek 

4-11-2016 vr Selectie zaalvoetbal Olympic Moves BB 

5-11-2016 za   

6-11-2016 zo   

7-11-2016 ma start periode 2 

8-11-2016 di   

9-11-2016 wo   

10-11-2016 do Nieuwsbrief 3 

10-11-2016 do start lintstage 4bk 

11-11-2016 vr   

12-11-2016 za   

13-11-2016 zo   

 

 

 


