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Kerstfeest op Houtens 
Donderdag 22 december 2016 is er een kerstschoolfeest in de aula 
van Houtens. Het schoolfeest is van 20.00 tot 00.00 uur, leerlingen 
uit alle leerjaren zijn welkom. 

Een kaartje voor het schoolfeest kost € 5,-. De leerlingen kunnen 
tijdens de eerste grote pauzes een kaartje kopen bij de receptie. Met 
dit kaartje krijgen de leerlingen 2 muntjes bij aankomst van het 
schoolfeest. Losse munten kosten € 1,- per stuk. De munten kunnen 
gebruikt worden voor een drankje of iets lekkers.  
 
De leefregels van Houtens gelden ook tijdens het schoolfeest. Er 
wordt daarom geen alcohol geschonken tijdens het feest.  
Vrijdag 23 december hebben leerlingen het eerste blok vrij. 

 

Duits in BK onderbouw 
Klas 2c en 2d hebben periode 1 en 2 twee blokken Duits gevolgd. Dit is in plaats van 1 blok Duits 
gedurende het hele jaar. Dat betekent dat deze klassen Duits afsluiten na periode 2 en dat het cijfer 
dat dan als eindcijfer staat meetelt voor overgang. Dit jaar hebben we Duits ook weer ingevoerd in 
de LWOO klassen leerjaar 1. De eerste klassen (klas 1a t/m 1d) hebben periode 3 en 4 twee blokken 
Duits, in plaats van 1 blok gedurende het jaar. Deze uren komen in het rooster erbij, er gaat geen 
ander uur af. De mentoren zullen dit ook nog in de klassen bespreken.  

 

Ukes and tubes: er zit Muziek in Houtens! 

Woensdagmiddag, 15.30 uur. De school loopt 

langzaam leeg. Een aantal leerlingen loopt van 

hun kluisje niet de school uit, maar het 

muzieklokaal in! Het is ukes and tubes tijd! Onder 

de bezielende leiding van Lennard Mollema en 

Louis Dalenberg leren de cursisten muziek te 

maken op hun eigen ukelele en met tubes. De 

eerste akkoorden worden gemaakt, er ontstaat 

ritme en samenspel en het is vooral ontzettend 

leuk! 
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Toetsweek leerjaar 4: informatie voor leerlingen van leerjaar 4 

Hieronder staan de roosters voor de tweede toetsweek. Het gewone lesrooster wordt vervangen 
door dit toetsrooster. Er zijn geen reguliere lessen. Dit rooster wordt misschien niet in je persoonlijk 
lesrooster ingevoerd. Lokaalindeling is dan te vinden in het mededelingenbord in de aula en bij de 
teamkamer op het groene plein. 
 
LET OP: Je kan intekenen voor de Rekentoets via Magister, ELO, inschrijven t/m woensdag 11 januari. 
(Vanaf 13 februari zijn de scores beschikbaar: reken op een paar dagen verwerktijd). 

 
 
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. 
 
Let op: Neem alleen de toegestane hulpmiddelen mee naar het lokaal. 
DUS GEEN MOBIEL MEE: DOE JE MOBIEL IN JE SCHOOLKLUISJE.  
 
Overzicht toetsweek 2, leerjaar 4BK (A t/m D)  

Dag & datum lesblok 1 lesblok 2 lesblok 3 

maandag  

16 januari 

voorbereidingsuur wiskunde Maatschappijleer 1 

dinsdag  

17 januari 

voorbereidingsuur economie/biologie Rekentoets op intekening 

woensdag  

18 januari 

voorbereidingsuur Dienstverlening en 

Producten 

Rekentoets op intekening 

donderdag  

19 januari 

voorbereidingsuur Nederlands Rekentoets op intekening 

vrijdag  

20 januari 

voorbereidingsuur Engels  

 
Overzicht toetsweek 2, leerjaar 4TL (E t/m H) 

Dag lesblok 1 lesblok 2 lesblok 3 

maandag  

16 januari 

voorbereidingsuur economie/ 

maatschappijleer2 

Engels 

dinsdag  

17 januari 

voorbereidingsuur Duits/Frans aardrijkskunde/ nask2/  

Rekentoets op intekening 

woensdag  

18 januari 

voorbereidingsuur Nederlands maatschappijleer1 (alleen voor 

instroomleerlingen)  

Rekentoets op intekening 

donderdag  

19 januari 

voorbereidingsuur wiskunde biologie  

Rekentoets op intekening 

vrijdag  

20 januari 

voorbereidingsuur 

  

geschiedenis/ nask1  
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De rekentoets voor leerlingen van leerjaar 3 en 4 
De rekentoets wordt in januari afgenomen. Hierover is eerder via een nieuwsbrief meer informatie 
gegeven. Nu gaat het over de organisatie van de Rekentoets en wanneer je deze toets kan maken.  
Leerjaar 4 doet dat tijdens de toetsweek. En de leerlingen van 3BK in dezelfde week (16 t/m 20 
januari 2017). De leerlingen van 3TL zijn deze week op stage en kunnen de toets maken op 
maandag 23 of dinsdag 24 januari 2017. 
 
Hoe weet je wanneer? 
Je logt in bij Magister met het leerlingaccount, je gaat naar de ELO, inschrijvingen en vinkt een datum 
aan naar jouw voorkeur. Intekenen is mogelijk t/m woensdag 11 januari 2017. Na deze deadline 
worden alle examens klaargezet in het programma Facet. In Magister blijft je intekening zichtbaar, 
maar kan dan niet meer gewijzigd worden. 
TIP: schrijf je in voor de kerstvakantie. Leerjaar 4 krijgt deze week ook het rooster van de toetsweek. 
 

 
Afnamelokatie 
Alle rekentoetsen worden afgenomen in lokaal 118. Je mag alleen een pen (en je sleutels) 
meenemen naar het lokaal. Je mobiel ligt in je kluisje. Zorg dat je 5 minuten voor het begin van de 
toets aanwezig bent. Dan kan iedereen op tijd beginnen. 
 
Uitslag van de Rekentoets? 
Na afname van de toetsen worden alle gegevens doorgestuurd naar het Cito. Na een paar weken, 
waarbij de commentaren over de opgaven, etc. verwerkt zijn, ontvangt de school de resultaten. Dat 
is op zijn vroegst maandag 13 februari. De leerlingenadministratie moet deze gegevens dan nog 
controleren en verwerken. De cijfers worden dus in de loop van die week bekend gemaakt via 
Magister. En met een 6 hoef je niet meer naar de rekenles. Tot die tijd volg je gewoon de 
rekenlessen. 
 
Verdere informatie 

 Ben je blijven zitten in leerjaar 3 of gezakt in leerjaar 4: dan moet je de Rekentoets opnieuw 
doen. De eerder behaalde resultaten zijn vervallen. 

 Er is voor de leerlingen in leerjaar 4 in maart en mei/juni nog een mogelijkheid om de 
Rekentoets te doen. Een beter cijfer kan je helpen bij de aanmelding bij je vervolgopleiding.  

 Zit je in leerjaar 3, kun je in leerjaar 4 nog drie kansen gebruiken. 

 Oefenen via de site: http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1 
Kies voor de rekentoets VO 2F 

 
 
  

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg64zO6eTQAhWBVxQKHbqgAlcQjRwIBw&url=https://mobile.twitter.com/officialdirkjan&psig=AFQjCNE7dK8xBn8FaM1o-H-kvujjeoBMKw&ust=1481294235827831
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Herkansingen voor leerlingen van leerjaar 3 en 4 
Leerlingen van leerjaar 3 en 4 kunnen per periode één toets kiezen uit een aantal herkansbare 
toetsen. Een tegenvallend cijfer kan dan verbeterd worden.  
 
Maandag 23 januari is de dag waarop alle cijfers ingeleverd moeten zijn door de docenten en heb je 
gelegenheid eens na te denken over een herkansing van een toets. Kijk hiervoor in het PTA op de site 
van school.  
 
Intekenen gaat via Magister in de ELO, inschrijvingen t/m woensdag 25 januari. Herkansen doe je op 
woensdag 1 februari, 5e lesblok. 
 

 
 
Ouderavond maandag 16 januari voor de ouders van 4BK: digitale examens 
Maandagavond 16 januari is er van 19.00 tot uiterlijk 20.00 uur een informatiebijeenkomst voor alle 
ouders van de leerlingen van 4A t/m 4D (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg). Onderwerp is de 
organisatie van de afname van de centrale examens: deze worden digitaal afgenomen. Ook komt het 
CSPE (praktijkexamen van het profiel Dienstverlening & Producten) ter sprake. Na de algemene 
presentaties is er gelegenheid een kijkje te nemen in het examenlokaal met de examenlaptops. 
Ouders kunnen dan zelf ervaren hoe een digitaal examen verloopt. Een kennismaking in dit geval.  
 
De digitale examens worden ingepland in de twee weken voor de meivakantie: maandag 10 april tot 
en met vrijdag 21 april 2017. Precies in deze twee weken valt ook het paasweekeinde (goede vrijdag 
en 2e paasdag vrij). In totaal zijn het acht examendagen. Tijdens deze dagen hebben de leerlingen van 
4 Basis/Kader geen lessen meer. De exacte afnametijden en indeling van de vakken worden begin 
maart 2017 in een aparte nieuwsbrief voor alle kandidaten van 4Basis/Kader bekend gemaakt. 
 

Oefenen ter voorbereiding van de examens en rekentoets 

De site van het Cito: de centrale examens van afgelopen jaren van TL, voorzien van opdrachtbladen 

en correctievoorschriften zijn te vinden op: 

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_v

mbo/examens_vmbo_2016/vmbo_cse_gl_tl_tv1 

 

Voor de rekentoets hier een paar opties voor alle leerlingen: 

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/: kies voor de VO 2F rekentoets. Inleveren kan 

anoniem: je ontvangt dan een pdf-bestand; deze kan je downloaden en het gemaakte werk bekijken: 

je kan zien welke opgaven goed gingen en welke je nog eens moet bekijken. 

 

Ook TL-leerlingen kunnen theorievakken oefenen op facet: de kaderexamens wijken qua niveau niet 

heel erg af van het TL-niveau: mooie opstapexamens. 

 

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo/examens_vmbo_2016/vmbo_cse_gl_tl_tv1
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo/examens_vmbo_2016/vmbo_cse_gl_tl_tv1
http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2iMjx7uTQAhVEQBQKHWvPBVoQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/stock-foto/luckiness.html&bvm=bv.140915558,d.ZGg&psig=AFQjCNGLDx-U4RIubWNgapxYxVNOTyEVgw&ust=1481295750741484
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www.beterrekenen.nl: hier maak je op je emailaccount een nieuw account aan: kies voor 2F, en je 

ontvangt elke dag een mail met 4 sommetjes: je maakt de opgaven en na het inleveren ontvang je 

direct de uitleg. Ook kan je je scoreverloop in de afgelopen weken/maanden inzien dmv een grafiek: 

en of je het beter doet dan het landelijk gemiddelde. 

 
Voor vragen over examenzaken, mail naar de examensecretaris Louis Dalenberg via 
examensecretriaat@mijnhoutens.nl 
 
Oriëntatiedag en Open dagen 
Vanaf leerjaar 3 kunnen leerlingen oriëntatiedagen (een informatieve bijeenkomst van een specifieke 
opleiding) en open dagen bezoeken. Wanneer leerlingen een oriëntatiedag willen bijwonen moeten 
zij zich voor een opleidingsworkshop inschrijven via www.zoekjouwmbo.nl.  
De oriëntatiedagen vinden gedurende de week van 13.30 uur tot 16.00 uur plaats. Om vrij van school 
te krijgen, moeten de leerlingen twee werkdagen van tevoren het “Buitenschoolse LOB-activiteiten 
formulier” ingevuld en ondertekend door hun mentor en een ouder/verzorger bij de receptie 
inleveren. Dit formulier zit in het LOB- boekje van de leerling. Alleen met dit formulier worden de 
leerlingen uitgeroosterd.  
 
De open dagen vinden meestal plaats vanaf 18.00 uur. Sommige open dagen beginnen wat eerder, in 
dat geval moeten leerlingen eerder van school vertrekken. Voor deze open dagen wordt ook het 
“Buitenschoolse LOB-activiteiten formulier” ingevuld om eventueel het laatste blok dat de leerling zal 
missen uit te roosteren.  
 
Het genoemde formulier moet ook worden gebruikt wanneer de leerlingen naar het mbo gaan voor 
een intakegesprek, een test of een auditie.  
 

Opleidingenmarkt & beroepenavond 

Op dinsdag 29 november was er bij Houtens de Opleidingenmarkt en Beroepenavond.  

Wij hopen dat de leerlingen een leuke een leerzame avond hebben gehad en dat deze avond helpt bij 

hun keuze voor een vervolgopleiding.  

Voorbereidingen      De opleidingenmarkt 

 

 

  

http://www.beterrekenen.nl/
mailto:examensecretriaat@mijnhoutens.nl
http://www.zoekjouwmbo.nl/
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10 tips bij Studiekeuze 

Als ouder kunt u veel doen om uw zoon of dochter te ondersteunen bij de studiekeuze. 
Hier vindt u tien tips. 

Tip 1: Bezoek de Open Dag 
Voor ouders en aanstaande studenten is het zinvol naar verschillende Open Dagen te gaan. Dan kunt 
u diverse opleidingen vergelijken. Bij de meeste instellingen zijn er ook presentaties voor ouders.  

Tip 2:  Doorvragen 
Is uw dochter/zoon al naar een meeloopdag geweest? Vraag vooral door naar de ervaringen van uw 
kind en kom er eventueel later nog eens op terug.  

Tip 3: Kwaliteit opleiding 
Hoe is de kwaliteit van de opleiding in vergelijking met opleidingen van andere scholen? 
Deze informatie kunt u vinden in de keuzegids. 

Tip 4: Carrièreperspectief 
Welk beroep gaat uw kind uitoefenen na de opleiding? Past dit bij uw zoon/dochter? 

Tip 5: Studiebegeleiding 
Heeft uw kind veel of weinig begeleiding nodig van docenten en studieadviseurs? Hoe is de uitval in 
het eerste jaar? Vraag op de opleiding naar de manier van begeleiding van de studenten. 

Tip 6: Werkvormen 
Welke werkvormen heeft de opleiding? Is er voldoende afwisseling? Past dit bij uw zoon/dochter? 
Hoe studeert uw kind?  

Tip 7: Leefomgeving 
Een leuke studie is belangrijk. Kan uw zoon of dochter zich naast die studie ook op andere terreinen 
ontplooien binnen een opleiding? 

Tip 8: Enthousiasme 
Heeft uw kind een passie voor een opleidingsthema en is hij/zij enthousiast? U kunt uw kind helpen 
deze basismotivatie te ontdekken, door opleidingen te vergelijken en de passie van uw kind te 
volgen. 

Tip 9: Wat moet ik doen als mijn zoon/dochter (nog) niet kan kiezen? 
Kiezen is moeilijk, ook voor jongvolwassenen. Twijfelt uw zoon/dochter tussen een aantal 
opleidingen? Laat uw zoon/dochter een afspraak maken met de mentor voor een LOB-gesprek 

Tip 10: Verwennen mag 
De meeste leerlingen hebben een heerlijke studietijd en veel vragen die u nu misschien hebt, worden 
vanzelf opgelost. Uw zoon of dochter is (bijna) volwassen en loopt niet in zeven sloten tegelijk. Maar 
dat betekent niet dat ze niet af en toe eens lekker verwend willen worden thuis. 

 

 

  

http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Studiekiezers-bachelor/Voorlichtingsactiviteiten.htm
http://www.keuzegids.org/
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LOB activiteiten voor de komende tijd 

 

Vakken/ profielkeuze leerjaar 2 

De Basis en Kader leerlingen maken dit schooljaar een vakkenkeuze voor de bovenbouw (leerjaar 3 

en 4). De TL leerlingen maken dit schooljaar een profielkeuze voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4). 

De voorlichtingsavond over de vakken-/profielkeuze zal plaatsvinden in februari 2017. De 

voorlichting zal in de aula van onze school zijn. Hierna volgt eind februari een voorlopige profiel 

keuze en half maart zal er een definitieve keuze worden gemaakt. (Inschrijven voor een profiel en 

vakken gebeurt via Magister). 

Stage TL 3 
Vanaf maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari gaan de leerlingen van TL 3 stagelopen. De 
ervaringen zullen in de eerst volgende mentorles gedeeld worden met hun klasgenoten in de vorm 
van een presentatie. Tijdens de stage worden de leerlingen bezocht door hun mentor(en) of een 
vakdocent. 
 
Aanmelding vóór 1 april 
De leerlingen van leerjaar 4 moeten zich vóór 1 april inschrijven voor een mbo opleiding.  
Leerlingen die zich na 1 april aanmelden hebben geen garantie dat ze ook geplaatst zullen worden 
voor de opleiding naar keuze.   
 
Doorstroom TL4 naar Havo 4 
De leerlingen die van TL4 naar Havo 4 willen doorstromen maken hun voorlopige profielkeuze nu al 
bekend. Het keuzeformulier wordt bij Riwfka Duhne (decaan) ingeleverd. De definitieve profielkeuze 
vindt plaats in maart. Ook is er in maart een mogelijkheid een dag mee te lopen op College De 
Heemlanden om een beeld te krijgen van het profiel dat ze hebben gekozen. De decaan zal de 
leerlingen laten weten wanneer ze precies gaan meelopen. Te laat inleveren van het 
profielkeuzeformulier zou kunnen betekenen dat er geen plek meer is voor het profiel naar keuze.  
 
Met vriendelijke groet,  
Riwfka Duhne 
 

Houtens Spektakel: Nieuws over de dvd Spektakel 2016 
Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de dvd.  
Wij verwachten dat de dvd na de Kerstvakantie klaar zal zijn.  
 
Houtens Spektakel: Aftrap Houtens Spektakel 2017 
Nog heel even en het is 2017… Tijd om te gaan beginnen aan Houtens Spektakel 2017!  
Binnenkort krijgen alle deelnemers een uitnodiging via magister voor de onthulling van de 

verhaallijn. De onthulling zal plaatsvinden na de Kerstvakantie. Tijdens dit moment krijgt iedereen 

informatie over de repetitiemomenten.  

 

Kerstvakantie 

Vrijdag 23 december zijn leerlingen het eerste blok vrij om vervolgens 

tijdens blok 2 & 3 met de klas het jaar gezellig af te sluiten. Vanaf 12.30 uur 

begint de kerstvakantie. 

Maandag 9 januari zien wij alle leerlingen graag weer op school, het eerste 

blok hebben zij vrij. Wij wensen iedereen een fijne kerstvakantie! 

 

https://pixabay.com/nl/dag-cakes-vakantie-kerstmis-2017-1891529/
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Agenda 

 

15-12-2016 do nieuwsbrief 4  

16-12-2016 vr    

17-12-2016 za    

18-12-2016 zo    

19-12-2016 ma    

20-12-2016 di    

21-12-2016 wo    

22-12-2016 do sportdag schaatsen zwemmen onderbouw Leerjaar 1-2 

22-12-2016 do schoolfeest Allen 

23-12-2016 vr 
Blok 1 vrij, blok 2 en 3 kerstviering  
12.30 uur vakantie 

Leerjaar 1-4 

24-12-2016 za kerstvakantie Allen 

25-12-2016 zo kerstvakantie Allen 

26-12-2016 ma kerstvakantie Allen 

27-12-2016 di kerstvakantie Allen 

28-12-2016 wo kerstvakantie Allen 

29-12-2016 do kerstvakantie Allen 

30-12-2016 vr kerstvakantie Allen 

31-12-2016 za kerstvakantie Allen 

1-1-2017 zo kerstvakantie Allen 

2-1-2017 ma kerstvakantie Allen 

3-1-2017 di kerstvakantie Allen 

4-1-2017 wo kerstvakantie Allen 

5-1-2017 do kerstvakantie Allen 

6-1-2017 vr kerstvakantie Allen 

7-1-2017 za kerstvakantie Allen 

8-1-2017 zo kerstvakantie Allen 

9-1-2017 ma  Blok 1 vrij Allen 

10-1-2017 di    

11-1-2017 wo TL3 naar Den Haag 3TL 

11-1-2017 wo BK3 naar Den Haag 3B/K 

12-1-2017 do    

13-1-2017 vr    

14-1-2017 za    

15-1-2017 zo    

16-1-2017 ma ovb deze week stage lj 3 TL 3TL 

16-1-2017 ma toetsweek 2 leerjaar 4 

17-1-2017 di toetsweek 2 leerjaar 4 

18-1-2017 wo toetsweek 2 leerjaar 4 

19-1-2017 do toetsweek 2 leerjaar 4 

19-1-2017 do Nieuwsbrief 5  

 


