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Ouderavond Anders in Gesprek: Hoe communiceer je met pubers?  

Houtens biedt in samenwerking met theatergroep PlayBack de thema-avond Anders in Gesprek aan. 

Het wordt een informatieve ouderavond, gericht op de communicatie tussen ouders en hun kind. We 

hebben al veel enthousiaste aanmeldingen ontvangen, mocht u zich nog niet aangemeld hebben 

kunt u dit alsnog doen via directiesecretariaat@mijnhoutens.nl We ontmoeten u graag! 

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

 

Kunst & Cultuur: Braziliaans Carnaval groot succes!  
Op 23 februari organiseerde de vakgroep Kunst en Cultuur in samenwerking met Bandevent het 
Braziliaans Carnaval voor alle eerstejaars leerlingen. Dit jaar niet voorafgaand aan de kerstvakantie, 
maar aan de krokusvakantie, de carnavalsperiode bij uitstek! Naast dans en percussie, werd er druk 
geknutseld en gewerkt aan het prachtige decor.  
Aan het eind van de dag konden ouders en andere belangstellenden genieten van een spetterend 
optreden. 
 
Klik hier voor een filmimpressie van de dag.  
Klik hier voor foto’s van de dag. 
 
 

Herhaalde oproep:  

Vanwege de voorjaarsvakantie is uw voornemen vast eventjes vergeten: 

 
Surveilleren Centrale Examens THEORETISCHE LEERWEG 

De Centrale Examens van de TL zijn vastgesteld door de overheid: op vaste datums 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 kunnen surveilleren. Niet in het 

lokaal waar hun eigen kind of familielid examen maakt natuurlijk. Dit wordt erg gewaardeerd door 

ons, het is leuk om te doen en u krijgt een beeld van de gang van zaken bij de examens.  

Levert u graag een bijdrage aan de organisatie van de examens op school, meldt u zich dan aan via de 

mail bij louisdalenberg@mijnhoutens.nl of examensecretariaat@mijnhoutens.nl. U krijgt vervolgens 

een uitnodiging voor een instructiemoment aan het eind van de middag, waarschijnlijk dinsdag  28 

maart om 16.45 uur. U vindt de exacte datum in de bevestigingsmail. Ook de indeling met 

surveillanten wordt dan besproken. 

 

mailto:directiesecretariaat@mijnhoutens.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Nn4k-uZsWOI&t=27s
https://www.flickr.com/photos/vmbohoutens/albums/72157680848926926
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%20examens&ved=0ahUKEwjrguHZ-57SAhUDC8AKHU6zBgcQMwgsKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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Vooraankondiging vacature voor de oudergeleding 

Medezeggenschapsraad Houtens 

De medezeggenschapsraad van Houtens heeft naast 

personeelsleden en leerlingen ook twee ouders die lid 

zijn. Je hebt dan een kind op onze school. Een van die 

kinderen gaat de school verlaten omdat hij in het 

examenjaar zit. Daardoor ontstaat er een vacature in de 

medezeggenschapsraad.  

 

Welke ouder, bij voorkeur met een kind in de 

onderbouw, wil zich beschikbaar stellen om de belangen 

van leerlingen, ouders en goed onderwijs op Houtens te behartigen? De mr vergadert ongeveer zes 

keer per jaar, per vergadering 1,5 uur, de stukken worden vooraf toegestuurd. Meer informatie kunt 

u krijgen bij Albert Piet Stuitje, emailadres: apstuitje@kpnmail.nl . In april/mei volgt een definitieve 

oproep. 

 

  

mailto:apstuitje@kpnmail.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE6d7AwcnSAhUEtxQKHaE5B0sQjRwIBw&url=http://stichtingschool.nl/schoolwiki/gmr/&bvm=bv.149093890,d.ZGg&psig=AFQjCNEcvXkGdLm9-mSBp4S0DfUKpPZaPw&ust=1489151880547889
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Agenda 

16-3-2017 do Nieuwsbrief 7  

18-3-2017 za    

19-3-2017 zo    

20-3-2017 ma Deze week definitieve vakken- & profielkeuze  Leerjaar 2-4 

20-3-2017 ma toetsweek 3 Leerjaar 4 

21-3-2017 di toetsweek 3 Leerjaar 4 

22-3-2017 wo toetsweek 3 Leerjaar 4 

23-3-2017 do toetsweek 3 Leerjaar 4 

24-3-2017 vr toetsweek 3 Leerjaar 4 

25-3-2017 za    

26-3-2017 zo    

27-3-2017 ma start periode 4 Leerjaar 4 

28-3-2017 di   

28-3-2017 di Ouderavond Anders in gesprek  

29-3-2017 wo Deadline intekenen herkansing Leerjaar 3&4 

30-3-2017 do Mentorspreekavond leerjaar 4 Leerjaar 4 

31-3-2017 vr    

1-4-2017 za    

2-4-2017 zo    

3-4-2017 ma start periode 4 Leerjaar 1,2,3 

3-4-2017 ma herkansing periode 3 Leerjaar 3&4 

3-4-2017 ma stage 3BK 3 B/K 

4-4-2017 di stage 3BK 3 B/K 

5-4-2017 wo stage 3BK 3 B/K 

6-4-2017 do stage 3BK 3 B/K 

6-4-2017 do Informatieavond werkweken Leerjaar 3 

7-4-2017 vr stage 3BK 3 B/K 

8-4-2017 za    

9-4-2017 zo    

10-4-2017 ma Examen B/K 4 B/K 

10-4-2017 ma stage 3BK 3 B/K 

11-4-2017 di Examen B/K 4 B/K 

11-4-2017 di stage 3BK 3 B/K 

12-4-2017 wo Examen B/K 4 B/K 

12-4-2017 wo stage 3BK 3 B/K 

13-4-2017 do Examen B/K 4 B/K 

13-4-2017 do stage 3BK 3 B/K 

13-4-2017 do Nieuwsbrief 8  

 


