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Mobiele telefoon in de les 

Volgens de leefregels zijn mobiele telefoons niet toegestaan in de les, tenzij de docent er 
uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als een leerling toch met zijn of haar mobiel bezig is 
tijdens de les, kan de docent de leerling verzoeken om de telefoon in het kluisje te gaan 
leggen en een te laat briefje te halen. Dat betekent dat de leerling zich de volgende dag 
om 8.00 uur moet melden. Deze maatregel is in plaats van het innemen van telefoons. De 

leerling is zelf verantwoordelijk om de telefoon in het kluisje of de tas te laten. Zo kan het gebeuren 
dat een leerling wel op tijd in de les was maar zich toch om 8.00 uur moet melden. Het is meteen een 
mooie voorbereiding voor het examen, waarin het helemaal niet is toegestaan om telefoons mee het 
lokaal in te nemen.  
 
Lessen Dienst & Producten  

In de afgelopen twee perioden volgden de leerlingen van leerjaar 3TL lessen in 

het vak Dienst & Producten. De leerlingen maakten kennis met het werken in 

de facilitaire dienst. Gezamenlijk hebben we een mini-cursus EHBO gedaan. 

Deze cursus is afgesloten met een toets bestaande uit diverse casussen (bijna 

alle leerlingen waren erg enthousiast over deze manier van toetsen). 

De afgelopen zes weken hebben leerlingen iedere week gekookt, recepten uiteenlopend van gado 

gado tot empanadillas. In de afsluitende opdracht konden de leerlingen hun creativiteit kwijt. De 

recepten kunt u vinden in het kookboekje, dus laat uw zoon of dochter thuis eens een maaltijd 

koken, ze zullen u zeer waarschijnlijk positief verrassen. 

Mirjam Miltenburg - docent D&P 

 
 

Niet mee kunnen sporten 

Het kan gebeuren dat een leerling gedurende één of meerdere lessen niet 

mee kan doen met bewegingsonderwijs vanwege bijvoorbeeld een blessure 

of lichamelijke klachten. Dit kan alleen door een briefje in te leveren dat door 

een ouder of verzorger is geschreven en ondertekend. Steeds vaker 

verzoeken leerlingen om even naar een appje of foto te kijken waarmee een 

ouder toestemming geeft, dit is niet toegestaan. Dus uw zoon of dochter zal u 

vragen om een briefje te schrijven en te ondertekenen als er een reden is om 

niet mee te doen met de les bewegingsonderwijs. Een ouder mag ook 

voorafgaand aan de les een mail sturen aan de docent bo. De leerling is tijdens de les gewoon in de 

zaal aanwezig om te assisteren of een vervangende opdracht uit te voeren.  
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Oriëntatiedagen en Open dagen 
Vanaf leerjaar 3 kunnen leerlingen oriëntatiedagen (informatieve bijeenkomst van een specifieke 
opleiding) en open dagen bezoeken. Voor deelname aan een oriëntatiedag moeten de leerlingen zich 
via www.zoekjouwmbo.nl voor een opleidingsworkshop inschrijven. De oriëntatiedagen vinden 
gedurende de week van 13.30 uur t/m 16.00 uur plaats. Om vrij van school te kunnen 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. Alleen met dit formulier worden de leerlingen uitgeroosterd.  
 
De open dagen vinden meestal plaats vanaf 18.00 uur. Sommige open dagen beginnen echter wat 
eerder in dit geval moeten leerlingen eerder van school vertrekken. Voor deze open dagen, moeten 
de leerlingen ook het “Buitenschoolse LOB-activiteiten formulier” invullen om het laatste blok dat de 
leerling mogelijk zal missen uit te roosteren.  
 
Ook dient van het genoemde formulier gebruik gemaakt te worden wanneer de leerlingen naar het 
mbo gaan voor een intakegesprek, een test of voor een auditie. Wanneer het formulier te laat, niet 
volledig ingevuld of niet ondertekend, wordt ingeleverd wordt de leerling niet uitgeroosterd.   
 

Oriëntatiedag Nimeto  

Nimeto organiseert een oriëntatiedag speciaal voor leerlingen van Houtens. De oriëntatiedag is op 

donderdag 2 februari 10:00-14.00 uur. Leerlingen kunnen deelnemen aan deze dag wanneer zij zich 

bij Riwfka (decaan) aanmelden voor vrijdag 20 januari met het LOB-activiteitenformulier.  

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 is op donderdag 9 februari 2017 in de aula van 

onze school. De uitnodiging hiervoor volgt. 

Stage TL 3 

Deze week lopen leerlingen van TL 3 stage. De ervaringen zullen in de eerstvolgende mentorles 

worden gedeeld met hun klasgenoten in de vorm van een presentatie. Tijdens de stage worden de 

leerlingen bezocht door hun mentor(en) of een vakdocent. 

Doorstroom TL4 naar Havo 4 

De leerlingen van TL4 die naar Havo 4 willen doorstromen maken hun voorlopige profielkeuze. Het 

keuzeformulier dient bij Riwfka Duhne (decaan) ingeleverd te worden. De leerlingen gaan hier met 

haar over in gesprek zodat de leerlingen weten wat de vakken en profielen inhouden op de Havo. 

De definitieve profielkeuze is in maart. In maart lopen deze leerlingen een dag mee op College De 

Heemlanden om een beeld te krijgen van het profiel dat ze hebben gekozen en van de school. 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. 

Aanmelding mbo 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 geplaatst worden voor de 
opleiding. Eerder inschrijven mag altijd! 
 
Mail Houtens 
Af en toe laten ouders/verzorgers ons weten mail niet ontvangen te hebben, checkt u daarom 
regelmatig uw spam, het kan gebeuren dat mail van Houtens daar terecht komt. 

http://www.zoekjouwmbo.nl/
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Houtense jongeren in gesprek over pesten 
Op een positieve wijze bijdragen om pestgedrag terug te dringen. Dat is wat centraal stond in de co-
creatie sessie waar ruim twintig leerlingen van Houtens, College de Heemlanden en Wellantcollege 
aan hebben meegedaan. Zij gingen in gesprek met (zorg)coördinatoren van de drie middelbare 
scholen en het jongerenwerk in Houten. In kleine groepjes spraken zij over wat ze kunnen doen als ze 
het (cyber)pesten zien gebeuren.  

 
Pesten is één van de thema’s uit het beleidskader jeugd en onderwijs 2016-2018. Verschillende 
jeugdpartners hebben samen met de gemeente nagedacht over de invulling van dit thema. De 
betrokken partijen concludeerden dat er nog een kans ligt in het bewust maken van jongeren door ze 
een handelingsperspectief te bieden. De focus ligt vooral bij jongeren in hun rol als omstander bij 
pestgedrag. Ook cyberpesten behoort hiertoe.  

 

Co-creatie 

De uitkomsten van de middag zijn verwerkt tot een communicatief product voor scholen, 
sportverenigingen, het jongerenwerk en de jongeren zelf. Binnenkort wordt, samen met leerlingen 
van Houtens, gekeken hoe dit product optimaal ingezet kan worden. 

 

Wethouder sluit bijeenkomst af 

Michiel van Liere, wethouder jeugd, sloot de bijeenkomst af met: ‘Wat een positieve energie stralen 
jullie uit, en wat is hier hard gewerkt vandaag. Vandaag hebben jullie in vertrouwen gewerkt aan hoe 
om te gaan met de rol van  omstanders bij pestgedrag. Ik heb al veel goede voorbeelden gehoord. 

Het is mooi om te zien dat alle scholen betrokken zijn en dat al onze partners actief hebben 
bijgedragen aan dit proces. Ik ben blij te horen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om een 
eenduidige boodschap uit te dragen’.   

 
 

Deze groep sprak met elkaar over de rol van omstanders bij pestgedrag 
 

Nieuwe versie Magister app 

Vandaag is update 6.1.9 van Magister 6 voor leerlingen en ouders/verzorgers uitgebracht. Deze 

update bevat wijzigingen voor de desktop, de tablet en mobiel. Er is een nieuwe versie van de 

Magister app beschikbaar in de PlayStore en de AppStore.  

Belangrijke wijziging: 

-  Ouders zien nu altijd alle kinderen met een actieve aanmelding in de kindkiezer. Als een 

 meerderjarig kind de ouder geen toestemming heeft gegeven, wordt er een melding getoond 

 als de ouder het kind selecteert;  

Nieuwe functionaliteit: 

- Ouders kunnen doorklikken op een notificatie van een activiteit zodat ze de inhoud kunnen 

  bekijken. 

-  Het leerlingdetailmenu Begeleiding is uitgebreid met afwezigheidsgegevens. 
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Van de examencommissie 

 

Ouderavond 4basis/kader over de digitale examens 

Afgelopen maandag 16 januari is er een bijeenkomst geweest waarin uitgelegd is dat alle centrale 

examens op basis- en kaderberoepsgerichte leerweg digitaal worden afgenomen. De voordelen zijn 

o.a.: flexibele planning, meer audiovisuele opdrachten, meer verschillende opdrachten. Deze 

examens worden afgenomen voor de meivakantie.  

Na de uitgebreide uitleg over het Centraal examen en het CSPE, en de zak-slaagregeling werd door de 

ouders en een aantal leerlingen een kijkje genomen in lokaal 118: iedereen kon even plaatsnemen 

achter een laptop en een voorbeeldexamen maken. 

De ouders/verzorgers van leerlingen van 4A, 4C en 4D hebben de informatie per mail nagezonden 

gekregen. 

 

Toetsweek januari 2017 

Alle leerlingen van leerjaar 4 hebben deze week weer toetsweek mogen doen: op het groene lesplein 

was voor en tijdens de toetsen de spanning merkbaar. Gelukkig waren de meeste leerlingen voor de 

start van de toets aanwezig en konden we altijd op tijd beginnen. Laatkomers zijn stoorzenders. Zij 

werden er dan ook op aangesproken. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hopen we dat de 

vrijdag ook goed verloopt. 

 

Deze week is ook de Rekentoets voor leerjaar 3 en 4 afgenomen (3TL is maandag 23 januari ivm de 

stageweek). De resultaten zullen tegen de voorjaarsvakantie bekend worden. Tot die tijd blijven alle 

leerlingen van leerjaar 3 de rekenlessen volgen. 

Enige verwarring is ontstaan bij een aantal 4e jaars: zij hadden ingetekend voor de Rekentoets op een 

bepaalde dag en in de agenda van Magister is dit niet bij iedereen juist weergegeven. Hierdoor 

hebben een paar leerlingen hun toets gemist. 

 

Voor de leerlingen is deze belangrijke tips:  

- Controleer vooraf altijd of het rooster klopt met je vakkenpakket en met de ingetekende 
datums voor de Rekentoets/ander toetsonderdeel. 

- Ga vooraf vragen bij je mentor of bij de examensecretaris (Louis Dalenberg). 
- Intekenen voor een toets blijft je eigen verantwoordelijkheid. Zorg dat je in Magister kunt. 

 

Dit voorkomt teleurstelling: want de volgende toets voor de 4e jaars is pas in maart. Voor deze ronde 

zijn de twee toetsmomenten op maandag 23 januari volgeboekt. 

 

Herkansingen periode 2 voor de leerlingen van leerjaar 3 en 4 

Woensdag 25 januari is de deadline voor het intekenen voor een herkansing. In Magister kan elke 

leerling nu al zien welke toetsen herkansbaar zijn. De herkansingen worden afgenomen op woensdag 

1 februari lesblok 5: de reguliere les vervalt en ook evt. lesblok 6.  

TIPS voor leerlingen 

Intekenen is ook voorbereiden en komen: dan is de kans dat het cijfer verbetert groter. 

Vraag evt. bijles.  

Zorg dat je zelf in Magister kan: intekenen is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ook wanneer je een 

docent gevraagd hebt om jou in te tekenen. 
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Kunst en Cultuur voorstelling in de Slinger voor leerjaar 2 en 3 

De Nederlandse band ‘van binnen’ treedt opnieuw op voor onze leerlingen 

van leerjaar 2 en 3. Tijdens het concert, op maandag 6 februari, neemt de 

band de toeschouwers mee in een interactief programma over de 

geschiedenis van de popmuziek. Interactief? Jazeker! Alle leerlingen moeten 

hun telefoon meenemen. Het concert duurt 50 minuten en vindt plaats in een 

passende omgeving: Theater aan de slinger.  
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Agenda 

 

19-1-2017 do Nieuwsbrief 5  

19-1-2017 do Scholenmarkt Wellant Gr 7 en 8 basisscholen  

20-1-2017 vr toetsweek 2 Leerjaar 4 

21-1-2017 za    

22-1-2017 zo    

23-1-2017 ma start periode 3 Allen 

24-1-2017 di    

25-1-2017 wo  Deadline intekenen herkansing Leerjaar 3&4 

26-1-2017 do    

27-1-2017 vr    

28-1-2017 za    

29-1-2017 zo    

30-1-2017 ma    

31-1-2017 di    

1-2-2017 wo herkansing periode 2 Leerjaar 4  

2-2-2017 do Oriëntatiedag Nimeto  

2-2-2017 do Open Avond   

3-2-2017 vr    

4-2-2017 za    

5-2-2017 zo    

6-2-2017 ma Kunst en Cultuur: voorstelling in de Slinger Leerjaar 2&3 

7-2-2017 di    

8-2-2017 wo Open Lesmiddag 3  

9-2-2017 do Voorlichtingsavond Vakken/Profielkeuze Lj2 Leerjaar 2 

10-2-2017 vr   

11-2-2017 za    

12-2-2017 zo    

13-2-2017 ma    

14-2-2017 di bezoek schrijver brugklas Leerjaar 1 

15-2-2017 wo bezoek schrijver brugklas Leerjaar 1 

16-2-2017 do   

16-2-2017 do   

17-2-2017 vr    

18-2-2017 za    

19-2-2017 zo    

20-2-2017 ma Deze week vakken- en profielkeuze lj 2 Leerjaar 2 

21-2-2017 di    

22-2-2017 wo    

23-2-2017 do Nieuwsbrief 6  

 


