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Personeel 

Houtens heeft te maken met personele wisselingen aan het begin van het schooljaar.  

Eva van Gestel heeft ontslag genomen voor het vak Nederlands. Wij zijn op zoek naar een docent 

Nederlands voor in principe een volledige baan en op zo’n kort mogelijke termijn.  

Sander Verleun, docent Wiskunde is gestopt op Houtens. Hij was in dienst als uitzendkracht. Deze 

week start zijn vervanger. Aan de klassen die met deze wisseling te maken hebben is over de 

verandering een brief gezonden.        

 

Als het even niet lukt 

Soms lukt het even niet met een leerling in de klas. Vaak door een combinatie van factoren. Als een 

leerling gedrag vertoont waardoor anderen niet kunnen leren, of waardoor de docent geen les kan 

geven, moet er iets gebeuren. De leerling wordt dan even tijdelijk buiten het lokaal geplaats, of 

wordt de les uit gestuurd. De leerling meldt zich dan bij Wida van Doorn, de pedagogisch 

medewerkster. Zij gaat in gesprek met de leerling, de leerling kan zijn of haar verhaal doen, er wordt 

gezocht naar oplossingen. Wida zorgt dat er tussen leerling en docent een herstelgesprek 

plaatsvindt. 

Ook bij signalen van onveilig gedrag, pestgedrag, nare berichten via Social Media, kan Wida worden 

benaderd door medewerkers en leerlingen. Wida zoekt in overleg met betrokkenen naar oplossingen 

en maakt afspraken. Wida heeft nauw contact met mentoren, teamcoördinatoren en 

afdelingsleiding. Als er sprake is van herhaaldelijk pestgedrag schakelt Wida Floor Puit in, onze 

veiligheidscoördinator. Samen kijken zij wat er nodig is om het pestgedrag te stoppen.  

We werken sinds dit jaar met deze constructie en horen positieve verhalen terug van leerlingen en 

medewerkers! Leerlingen kunnen altijd bij Wida terecht en kunnen haar vinden in 1.25 

 
 

Verslag toetsweek klas 4 november 2016 

De toetsweek voor leerjaar 4 was van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november. De 

resultaten van de toetsen zijn ondertussen verwerkt in Magister. Sommige resultaten vallen mee, 

andere leerlingen hebben tegenvallers te verwerken. Hiervoor is de herkansingsregeling. Woensdag 

9 november was de deadline voor het inschrijven. En dinsdag 14 november lesbok 5  wordt de 

herkansing gemaakt. (Bij een paar klassen zijn de cijfers van Nederlands en Engels niet bekend: 

hiervoor volgt een aparte regeling.) Een rooster volgt nog. Lesblok 6 vervalt die dag voor leerjaar 3 en 

4. Inhaaltoetsen mogen wel gemaakt worden op dat uur. 

 

Opvallende zaken uit de toetsweek. 

De meeste leerlingen waren ruim op tijd. Daardoor konden de meeste toetsen zonder storingen op 

tijd beginnen. Dat wordt door iedereen altijd gewaardeerd. Te laatkomers zijn aangesproken.  

 

De smartphone moest in het kluisje liggen. Meenemen naar het toetslokaal is absoluut  niet 

toegestaan. Het wegbrengen door leerlingen, op verzoek, leverde telkens onrust op. Dit blijft een 

punt van aandacht en een bespreekpunt voor u als ouder/verzorger met uw zoon of dochter. 
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Vanwege een technische storing is de kijk- en luistertoets Nederlands voor één klas uitgesteld. Deze 

is inmiddels afgenomen. Een toets van Frans bleek niet te passen bij de verwachtingen van leerlingen 

en docent. Hier wordt het programma op aangepast en de toets wordt opnieuw afgenomen. 

 

Vooruitblik toetsen januari 2017. 

Na de kerstvakantie is er een week met lessen. En dan vindt de tweede toetsweek plaats van 

maandag 16 t/m vrijdag 20 januari 2017. We gaan proberen om de Rekentoets in deze week te laten 

plaatsvinden. Dit zal gebeuren op basis van inschrijving via Magister. Inschrijven moet gezien de 

voorbereidingstijd voor de kerstvakantie plaatsvinden. Hierover volgt later meer informatie. 

 

De Rekentoets voor leerjaar 3 en 4. 

Deze wordt digitaal afgenomen in leerjaar 3 en 4 op een examenlaptop. Deze laptops zullen in toets 

opstelling in lokaal 118 staan. Leerlingen die hebben ingetekend via Magister worden dan verwacht 

op het afgesproken tijdstip. Het enige dat zij mee mogen nemen is een pen en evt. oortjes. 

Leerjaar 3 mag de Rekentoets één keer doen, en in leerjaar 4 mag de Rekentoets drie maal gedaan 

worden. Voor de zakslaagregeling geldt: elke kandidaat moet de Rekentoets gedaan hebben. Het 

resultaat wordt niet meegenomen in de zakslaagregeling. 

 

Oefenen kan ook thuis op de pc: via deze link: 

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1 . De voorbeeldtoetsen waar 2F bij staat 

zijn geschikt voor het vmbo. Alle leerlingen maken eerst een toets op 2F, en n.a.v. de resultaten en 

mogelijkheden van begeleiding wordt een andere variant ingezet. De uitslag van de Rekentoets komt 

pas vanaf 21 februari 2017.  

 

Bezoek aan de rechtbank 4BK 

De leerlingen van 4BK gaan het bij maatschappijleer deze periode hebben over criminaliteit. Hiervoor 

gaan we maandag 12 en dinsdag 13 december in twee groepen naar de rechtbank in Utrecht om een 

echte rechtszaak bij te wonen.  

Het is altijd spannend hoe zoiets verloopt. Vooraf weet je niet wat voor zaak je te zien gaat krijgen en 

we weten zelfs niet of het wel door gaat. De verdachte kan niet op komen dagen of de rechter 

besluit de zaak achter gesloten deuren te behandelen. In dat geval gaan we teleurgesteld weer naar 

huis. Maar we hebben twee kansen, want ze behandelen altijd twee zaken achter elkaar. We gaan 

met de trein onder begeleiding van twee docenten daar naar toe en leerlingen kunnen na afloop met 

ons mee terug rijden, maar mogen ook op eigen gelegenheid terug met de trein. Ze krijgen van ons 

een treinkaartje. De leerlingen worden om 13.05 op station Houten verwacht. De trein vertrekt om 

13.15. Om 16.00u is de zitting meestal wel klaar en kunnen we naar huis. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze sturen naar gertendewit@mijnhoutens.nl 

 

Bezoek Ieper TL4 geschiedenis 
In het kader van ons leerplan zullen de leerlingen van klas 4 die geschiedenis hebben op vrijdag 18 
november een bezoek brengen aan Ieper in België. Tijdens de gehele eerste wereldoorlog heeft Ieper 
aan het front gelegen. 
 
We gaan met de bus en vertrekken om 10.00 uur vanaf school. We verwachten omstreeks 23.45 uur 

terug te zijn op school.  

 

  

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1
mailto:gertendewit@mijnhoutens.nl
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Beroepenavond en Opleidingenmarkt  

Het lijkt nog ver van hun bed, maar voordat u het weet heeft uw zoon of dochter examen gedaan op 

Houtens en start een nieuwe fase op het mbo of een andere vervolgopleiding. Het is daarom 

verstandig om op tijd te beginnen met oriënteren op wat er allemaal aangeboden wordt als het gaat 

om vervolgopleidingen. Op dinsdagavond 29 november wordt er op Houtens weer een 

beroepenavond en een opleidingenmarkt georganiseerd. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur hebben de 

leerlingen de gelegenheid om bij stands van mbo-scholen uit de regio informatie in te winnen over 

de verschillende opleidingen. Daarnaast zal een aantal beroepsbeoefenaars in drie rondes  vertellen 

over het werk dat zij doen. Bijzonder interessant en leerzaam voor onze leerlingen! Voor de 

leerlingen van TL is er op deze avond ook een voorlichting over de overgang van 4TL naar havo. De 

beroepenavond en opleidingenmarkt is verplicht voor leerlingen uit klas 2 en 3. De ervaringen die zij 

deze avond opdoen, verwerken ze in hun loopbaandossier.  Uiteraard zijn leerlingen van klas 1 en 4 

ook van harte welkom, evenals u als ouder.  

Wellicht tot ziens op dinsdag 29 november.  

 

In de Week (leerjaar 2) 

In het kader van loopbaanoriëntatie hebben de leerlingen van leerjaar twee na de vakantie 

deelgenomen aan het “In de week programma”. Het doel van dit project was om de leerlingen kennis 

te laten maken met verschillende beroepen, opleidingen en vakken die ze in de bovenbouw zullen 

krijgen.  

De leerlingen hebben diverse vakkenworkshops bezocht en bedrijven   

  

 
 

De leerlingen hebben een leuke en leerzame week gehad en wij hopen natuurlijk dat onze leerlingen 

op deze manier een betere keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. 
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Houtens Spektakel; Nieuws over dvd voorstelling 2016 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de montage van de film. Wij hopen dat we de dvd voor de 
Kerstvakantie aan de kinderen mee kunnen geven. Via de nieuwsbrief zullen wij u hier verder over 
informeren.  
 
Houtens Spektakel; Audities Houtens Spektakel 2017 
Wat hebben wij een fantastische week met audities achter de rug! Wij hebben genoten!  

De auditanten hebben het ons ontzettend 
moeilijk gemaakt en na lang overleg zijn wij 
uiteindelijk tot een uitslag gekomen. Wij willen 
alle auditanten ontzettend bedanken voor hun 
inzet en hopen jullie volgend jaar weer te zien 
tijdens de audities!  
 

Vanaf januari gaan we starten met het 

oefenen voor onze voorstelling. Voor de 

kerstvakantie zullen wij een moment plannen 

om alle deelnemers te informeren over wat er 

staat te gebeuren de komende maanden. 

Ouders zullen wij op de hoogte houden via de 

nieuwsbrief. 

 

Start cursus Ukes & Tubes 

Waarschijnlijk heeft een aantal mensen hun Houtens schoolmail niet gelezen, maar gistermiddag is 

de cursus gestart. De ukeleles zijn uitgepakt, gestemd en mee naar huis genomen. De verse ukeleles 

gaan snel van stem af. De hele week stemmen en uitproberen. Volgende week gaan we verder. Dan 

kunnen er ook plannen gemaakt worden hoe de Uke te pimpen. 

Ook hebben we kennis gemaakt met de boomwackers: kleurige plastic buizen waar je op toon en 

ritme muziek kan maken. Op YouTube zijn leuke resultaten te zien. 

 

Voor alle leerlingen die ingeschreven hebben: kom woensdagmiddag a.s.. Heb je nog niet 

ingeschreven: meld je aan bij Lennard Mollema, lokaal 0.58 op dinsdag, woensdag en donderdag. Er 

zijn nog een paar plaatsen. 
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Agenda 

 

 

 

 

 

 

13-11-2016 zo   

14-11-2016 ma   

15-11-2016 di herkansing toetsweek 1 

16-11-2016 wo   

17-11-2016 do Open Avond 

18-11-2016 vr Excursie Ieper 4 TL 

19-11-2016 za Sinterklaasintocht Houten 

20-11-2016 zo   

21-11-2016 ma   

22-11-2016 di sectorwerkstuk 

23-11-2016 wo sectorwerkstuk 

24-11-2016 do studiedag personeel/ Lesvrije dag 

25-11-2016 vr   

26-11-2016 za   

27-11-2016 zo  
28-11-2016 ma   

29-11-2016 di beroepenavond/ opl. Markt/ profielkeuze 

30-11-2016 wo Open Lesmiddag 1 

1-12-2016 do   

2-12-2016 vr   

3-12-2016 za   

4-12-2016 zo   

5-12-2016 ma   

6-12-2016 di   

7-12-2016 wo Open lesmiddag 2 

8-12-2016 do   

9-12-2016 vr   

10-12-2016 za   

11-12-2016 zo   

12-12-2016 ma Bezoek rechtbank 4BK 

13-12-2016 di Bezoek rechtbank 4BK 

14-12-2016 wo   

15-12-2016 do nieuwsbrief 4 


