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Telefoons in / uit de klas 

Er komen veel signalen binnen van ouders, medewerkers en leerlingen over verkeerd en 

negatief gebruik van telefoons in de klas. Zo is het vrij eenvoudig om (bijna) ongezien 

opnamen te maken in de klas en deze op internet te delen. Ook was het voor een aantal 

leerlingen verwarrend dat iedere docent zijn eigen regels heeft voor het wel of niet 

gebruiken van een mobiele telefoon in de les. De schoolleiding heeft alle vakgroepen 

gevraagd wat de toegevoegde waarde is van de telefoon ten opzichte van de laptop. Voor geen 

enkele vakgroep is mobiel gebruik in de les noodzakelijk, alle digitale zaken kunnen via de laptop 

worden gedaan. De vakgroepen geven aan dat er geen negatief effect optreedt als mobieltjes in de 

les worden gemeden.  

De schoolleiding heeft besloten dat de leefregel rond telefoons in de klas vanaf maandag 6 maart 

wordt gewijzigd in: Mobiele telefoons in de klas zijn niet toegestaan. Leerlingen hebben hun telefoon 

in hun kluisje. Als de leerling tijdens de les zijn/haar telefoon in het kluisje moet leggen wordt een te- 

laat briefje gehaald (met als gevolg de dag erna om 8.00 uur melden).  

 

Dit zal voor iedereen een tijdje wennen zijn! Alle medewerkers zijn verzocht deze leefregel actief na 

te leven. Wilt u dit thuis met uw zoon of dochter bespreken? De mentoren bespreken dit ook in de 

mentorles.  

 
Ouderavond Anders in Gesprek: Hoe communiceer je met pubers?  

 

Praten met pubers kan pittig zijn. Hoe blijf je in contact 

met je puberende zoon of dochter als je kind liegt, 

onbeleefd is, zich slecht kan beheersen of alleen met 

zichzelf bezig is? Je wilt graag dat je kind zélf bedenkt 

wat goed voor hem of haar is. Hoe kun je hier als ouder 

bij helpen?  

 

Houtens biedt in samenwerking met theatergroep 

PlayBack de thema-avond Anders in Gesprek aan. Het 

beloofd een relevante en informatieve ouderavond te worden gericht op de communicatie tussen 

ouders en hun kind. We ontmoeten u graag bij de interactieve avond Anders in Gesprek op 

dinsdag 28 maart 2017, inloop vanaf 19.15, start 19.30 tot 21.15 uur in de aula van Houtens.  

 

Vrijheidsboom in Houtens  
Dinsdag 7 maart a.s. plaatst het 4 en 5 mei comité Houten de Vrijheidsboom in de 

aula van Houtens. Iedereen binnen Houtens kan vragen of ideeën die met vrijheid 

te maken hebben op een papiertje schrijven en in de boom doen. De boom heeft al 

op verschillende plekken in Houten mogen staan. Het 4 en 5 mei comité Houten 

verzamelt de inbreng en rond 5 mei presenteert het comité de oogst. De boom 

staat tot vrijdag 24 maart in Houtens.   
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Toetsweek leerjaar 4 

Hieronder staan de roosters voor de derde 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 op het mededelingenbord in de aula en bij de 

teamkamer op het groene plein. 

Het voorbereidingsuur is in twee lokalen op het groene lesplein. 

Je kan je daar in alle rust voorbereiden op de toets(en). Er is 

een docent aanwezig. 

Let op: Neem alleen de toegestane hulpmiddelen mee naar het lokaal. Conform de aangepaste 

leefregels vanaf maart ligt je mobiele telefoon in je kluisje. Aanwezigheid van je telefoon is poging tot 

fraude. Dus GEEN MOBIEL mee: doe je mobiel in je schoolkluisje.  

Overzicht toetsweek 3, leerjaar 4BK (A t/m D)            

Dag lesblok 1 lesblok 2 lesblok 3 

maandag  

20 maart 

voorbereidingsuur Nederlands  

dinsdag  

21 maart 

voorbereidingsuur Engels maatschappijleer1 

woensdag  

22 maart 

voorbereidingsuur Dienstverlening en 

Producten 

 

donderdag  

23 maart 

voorbereidingsuur wiskunde  

vrijdag  

24 maart 

voorbereidingsuur economie/biologie  

 

Overzicht toetsweek 3, leerjaar 4TL (E t/m H)              

Dag lesblok 1 lesblok 2 lesblok 3 

maandag  

20 maart 

voorbereidingsuur Nederlands biologie 

dinsdag  

21 maart 

voorbereidingsuur geschiedenis/ nask1 

(mij1 instromers) 

Wiskunde 

woensdag  

22 maart 

voorbereidingsuur Economie/ 

maatschappijleer2 

aardrijkskunde/ nask2 

 

donderdag  

23 maart 

voorbereidingsuur Duits/Frans (mij1 instromers) 

vrijdag  

24 maart 

voorbereidingsuur 

  

Engels  

 

 

 



 

4 
 

 

Centrale examens 

BASIS- en KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 

In de weken van maandag 10 april t/m vrijdag 21 april vinden de 

digitale examens plaats. Er wordt een planning gemaakt voor het 

praktijkexamen (het CSPE) en voor de theorievakken Nederlands, 

Engels, wiskunde, biologie en economie (CE-examens). Deze 

planning volgt apart. In deze twee weken zijn er voor deze 

leerlingen geen reguliere lessen. Wel kunnen de leerlingen volgens hun gewone rooster en/of op 

afspraak nog theorielessen volgen. Er zal dan speciaal aandacht gegeven worden aan 

examentraining. 

Rooster Centrale examens leerjaar 4 THEORETISCHE LEERWEG 

Vrijdag 12 mei 13.30 – 15.30 uur Nederlands 

   

Maandag 15 mei 9.00 – 11.00 uur maatschappijleer 2 

 13.30 – 15.30 uur Frans 

   

Dinsdag 16 mei 9.00 – 11.00 uur geschiedenis 

 13.30 – 15.30 uur Engels 

   

Woensdag 17 mei 9.00 – 11.00 uur Duits 

 13.30 – 15.30 uur wiskunde 

   

Donderdag 18 mei 13.30 – 15.30 uur economie 

   

Vrijdag 19 mei 9.00 – 11.00 uur aardrijkskunde 

 13.30 – 15.30 uur nask 1 

   

Maandag 22 mei 13.30 – 15.30 uur biologie 

   

Dinsdag 23 mei 13.30 – 15.30 uur nask 2 

 

 

Oproep surveillanten Centrale Examens THEORETISCHE LEERWEG 

De Centrale Examens van de TL zijn vastgesteld door de overheid: 

op vaste data en vaste tijden. Hierdoor is het voor school moeilijk 

om op elke examengroep een dubbele surveillance in te zetten. 

Afgelopen jaren hebben ouders een of meerdere examens mee 

gesurveilleerd. Zie voor data van de examens deze nieuwsbrief. Niet in het lokaal waar hun eigen 

kind of familielid examen maakt natuurlijk.  

Vindt u het leuk en belangrijk om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de organisatie van de 

examens op school, meldt u zich aan via de mail bij louisdalenberg@mijnhoutens.nl of 

examensecretariaat@mijnhoutens.nl. Dit wordt erg gewaardeerd door ons, het is leuk om te doen, 

en u krijgt een beeld van de gang van zaken achter de examens. Na aanmelding wordt u uitgenodigd 

voor een instructiemoment aan het eind van de middag. Ook de indeling met surveillanten wordt 

dan besproken. 

mailto:louisdalenberg@mijnhoutens.nl
mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://gerdje.borsatoweblog.nl/upload/282_6rih3fq8tt.jpg&imgrefurl=http://bloggingwithgino.blogspot.com/2015/03/Spieken-voor-gevorderden.html&docid=_U6M-0GRR0B2ZM&tbnid=BOK9eFKaFYn_iM:&vet=1&w=472&h=283&bih=650&biw=1366&q=surveillanten examens&ved=0ahUKEwjrguHZ-57SAhUDC8AKHU6zBgcQMwgsKBIwEg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo-Kmo_p7SAhXKhRoKHY89DbAQjRwIBw&url=http://www.girlscene.nl/p/13642/de_eindexamenuitslagen_zijn_bekend&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNGLV-CcEZizIwcWx53Yn0ukglukIw&ust=1487690244488390
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Herkansingen leerjaar 3 en 4 

Maandag  27 maart is de dag waarop alle cijfers ingeleverd moeten zijn door de docenten, en heb je 

gelegenheid 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, inschrijven kan tot woensdag 29 maart 23.59 uur. 

Herkansen doe je op maandag 3 april, 5e lesblok. 

Afgelopen januari bleek er een aantal vragen te zijn over de intekening voor een herkansing. Hierbij 

een paar TIPS en opmerkingen: 

- De inschrijfmodule van Magister staat al open in de toetsweek, in de week voor het 

bekendmaken van de cijfers. Wacht niet tot het laatste moment. 

- Zet alvast een vinkje bij een toets naar jouw voorkeur. Veranderen kan tot de gestelde 

deadline (zie de tekst bij de inschrijfmodule). 

- Ook al zet een docent een herkansing in Magister voor jou: als leerling blijf je zelf 

verantwoordelijk. Doe het dus zelf. 

- Maak een screenshot van je inschrijving, inclusief datum van de pc, plak in je mail en stuur 

naar jezelf. Dan heb je achteraf alle informatie bij de hand. 

- Heb je even geen toegang tot Magister of internet: regel het bijtijds. Dit is geen reden om na 

de deadline alsnog een herkansing toe te kennen. Zo is het ook belangrijk om je schoolmail 

regelmatig te checken. Zie hiervoor een knop op de homepage van school (rechtsonder). 

- Dat geldt dus ook wanneer je een verkeerde toets hebt aangevinkt (of het verkeerde niveau 

van een vak hebt aangevinkt). Check of laat checken door iemand anders: doe dit voor de 

deadline. 

- Ben je ziek op de dag van de herkansing: dan heb je pech. Er zijn leerlingen die dan, zo ziek 

als ze zijn, toch naar school komen voor deze herkansing. Dat mag.  

- In het reglement staat dat er alleen in buitengewone omstandigheden van de 

herkansingsregels wordt afgeweken. Dat gaat dan altijd via de examencommissie (mail: 

examensecretariaat@mijnhoutens.nl).  

- Bij de afname van de herkansing gelden de regels zoals bij de examens: Zorg dat je 5 of 10 

 minuten voor de start van de toets staat bij het lokaal, alleen de hulpmiddelen mee die zijn 

 toegestaan, geen mobiele communicatie-apparatuur, geen jassen en tassen, je mag tot een 

 half uur na de start van de toets toegelaten worden, je mag niet eerder weg dan een half uur 

 na aanvang, etc. 

  

mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl
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De Rekentoets leerjaar 3 en leerjaar 4 

De resultaten komen rond het moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief binnen. De cijfers 

worden zo spoedig mogelijk in Magister verwerkt. De leerlingen van het vierde leerjaar mogen hun 

cijfer nog verbeteren in maart en in juni.  

Leerlingen die de derde klas opnieuw doen en leerlingen die afgelopen jaar gezakt zijn voor hun 

eindexamen moeten hun Rekentoets alsnog maken. Het toen behaalde resultaat is nu niet meer 

geldig. Schrijf je dus alsnog in. Doe dit uiterlijk maandag 13 maart. En kom op het ingetekende 

moment. Geen Rekentoets gemaakt is geen diploma. 

Leerlingen uit leerjaar 3 die de eerste poging in januari gemist hebben, worden alsnog in de 

gelegenheid gesteld hun Rekentoets te maken. Leerlingen uit leerjaar 4 kunnen hun tweede of derde 

poging doen. Zij mogen intekenen op de geplande toetsmomenten. Dit staat klaar in Magister vanaf 

het verschijnen van deze nieuwsbrief. Intekenen kan tot en met maandag 13 maart. De tijd tussen 

deadline en inschrijven is nodig voor het inplannen van de kandidaten. 

De afnamedata zijn woensdagmiddag 15 maart en donderdagmiddag 16 maart. Wanneer er zich 

meer leerlingen voor deze momenten aanmelden dan voorzien worden extra mogelijkheden 

gepland.  

Voor alle vragen over de examens mail: examensecretariaat@mijnhoutens.nl. 

Doorstroom TL4 naar Havo 4 

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

keuzeformulier dient bij decaan Riwfka Duhne ingeleverd te worden. Mochten de leerlingen het 

formulier voor de voorlopige profielkeuze niet hebben dan kunnen zij deze bij de decaan krijgen. 

De leerlingen gaan hier met de decaan over in gesprek zodat ze weten wat de vakken en profielen 

inhouden op de Havo. Tot en met 23 februari kan de voorlopige profielkeuze worden ingeleverd bij 

Riwfka Duhne. 

In maart zullen de leerlingen een dag gaan meelopen 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 kan betekenen dat er geen 

plek meer is. 

De leerlingen kunnen zich begin maart inschrijven voor College De Heemlanden of een andere Havo 

opleiding. Het inschrijfformulier voor de Heemlanden kunnen de leerlingen krijgen bij de decaan. 

Inschrijven voor andere scholen dan de Heemland gaat het via de website van de gekozen school. 

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. Alle 
leerlingen melden zich aan bij twee vervolgopleidingen, dit gaat via de website van de opleiding naar 
keuze. Waarom nog wachten? 

mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjgk-uN_p7SAhWEtBoKHV13A7EQjRwIBw&url=https://www.quizlet.nl/forum/topic.php?tid%3D172957%26page%3D2&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNGLV-CcEZizIwcWx53Yn0ukglukIw&ust=1487690244488390
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Jeugdschrijvers op bezoek in de brugklas   

Hoe stimuleer je leerlingen om een boek te  

lezen? Door ze in elk leerjaar een keer per week 

een half uur te gunnen om tijdens de les 

Nederlands een boek naar keuze te lezen. En 

door schrijvers uit te nodigen om te vertellen 

over hun werk. Dit jaar ontvingen wij in de 

brugklas Tanja de Jonge (zie foto) en 

Mel Wallis de Vries.  

Tanja is inmiddels een oude bekende van ons,  
zij gaf al eerder met veel succes een 
presentatie en ook nu weer wist ze onze 
leerlingen 70 minuten lang te boeien met haar 
verhaal, de praktische opdracht en het beantwoorden van vragen.  

Mel is heel druk met de musicals en de verfilming van haar thrillerboeken. Ze gaf een interactieve 
les, waarin ze vertelde over haar werk en de jongeren raadpleegde over titels en kaften van haar 
boeken. ‘Ik luister altijd heel goed naar jullie, want door jullie krijg ik nieuwe ideeën’ aldus Mel. Er 
werd een stukje musicalscript nagespeeld en er was een quiz waarmee je een boek van haar kon 
winnen. Mel vertelde dat het voor meisjes en jongens mogelijk is om auditie te doen voor de film. 
Meer nieuws daarover staat vanaf maart op haar website. En wie graag een keer op de kaft van een 
nieuw boek wil staan, kan zich via de website aanmelden bij haar. Ze werkt liever met echte 
leerlingen dan met covermodellen.    

Excursie 3TL naar Den Haag  
De excursie van leerlingen 3 TL naar Den Haag was gepland op maandag 13 maart a.s. In verband met 
de aanstaande verkiezingen is toegang tot de Tweede Kamer op die datum niet mogelijk, daarom 
wordt de excursie op een ander moment gepland. Na de voorjaarsvakantie ontvangen leerlingen en 
ouders hier meer informatie over. 
   

Eindexamengala 2017  

De tijd vliegt! Het is slechts een kwestie van weken en dan beginnen onze 

vierdeklassers aan hun examens. Op dinsdag 23 mei zijn de leerlingen van Nask 

2 de hekkensluiters en zit het er alweer op. Reden voor een feestje! Daarom 

vindt op dinsdag 23 mei het eindexamengala plaats.  

 

Op deze feestelijke avond arriveren de leerlingen in galakleding op Houtens. De afgelopen jaren 

gebeurde dit in de meest uiteenlopende en originele voertuigen. Wanneer iedereen onder luid 

applaus van ouders, vrienden, familie over de rode loper de school binnengekomen is, vertrekken we 

met elkaar naar de feestlocatie: The Basket in Utrecht (www.utrecht.thebasket.nl). Hier komen de 

voetjes van de vloer onder het genot van een (alcoholvrij) drankje en een hapje. Om 01.00 uur 

vertrekken de bussen weer richting Houten.  

Uiteraard ontvangt u tegen die tijd meer informatie over o.a. de aanrijroute voor de voertuigen en de 

kaartverkoop.  Met vragen kunt u terecht bij Elin Kotterer (elinkotterer@mijnhoutens.nl) of Eline 

Poeze (elinepoeze@mijnhoutens.nl) 

 

 

  

http://www.utrecht.thebasket.nl/
mailto:elinkotterer@mijnhoutens.nl
mailto:elinepoeze@mijnhoutens.nl
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Agenda 

23-2-2017 do Nieuwsbrief 6  

23-02-2017 do Braziliaans Carnaval Leerjaar 1 Leerjaar 1 

24-2-2017 vr Voorjaarsvakantie/lesvrije dag Allen 

25-2-2017 za voorjaarsvakantie Allen 

26-2-2017 zo voorjaarsvakantie Allen 

27-2-2017 ma voorjaarsvakantie Allen 

28-2-2017 di voorjaarsvakantie Allen 

1-3-2017 wo voorjaarsvakantie Allen 

2-3-2017 do voorjaarsvakantie Allen 

3-3-2017 vr voorjaarsvakantie Allen 

4-3-2017 za voorjaarsvakantie Allen 

5-3-2017 zo voorjaarsvakantie Allen 

6-3-2017 ma    

7-3-2017 di    

8-3-2017 wo    

9-3-2017 do sportdag Bottrop Leerjaar 4 

10-3-2017 vr    

11-3-2017 za    

12-3-2017 zo    

13-3-2017 ma   

14-3-2017 di    

15-3-2017 wo    

16-3-2017 do Nieuwsbrief 7  

 

 


