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Tevredenheidsonderzoek  
Woensdag 5 april hebben alle ouders van leerjaar 1 t/m 3 een mail gekregen met het verzoek om een 
tevredenheidsonderzoek in te vullen. Het is voor Houtens belangrijk om te weten hoe ouders over de 
school denken en met welke verhalen de leerlingen thuis komen, zodat wij ons kunnen blijven 
verbeteren. Daarom doen we ieder jaar onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen en ouders.  

De link in uw mail is twee weken geldig, dus tot woensdag 19 april a.s. Zaterdag 15 april krijgt u een 
herinnering met een nieuwe link die dan weer twee weken geldig is. Op 29 april sluit het onderzoek.  

We hopen op een zo groot mogelijke respons, zodat het onderzoek representatief is en de 
uitkomsten geloofwaardig zijn. Met die uitkomsten gaan wij aan de slag en daarover informeren we 
u via deze nieuwsbrief. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Luis in je haar? Kammen maar! 
Niet alleen kinderen op de basisschool kunnen hoofdluis krijgen. Een op de vijf 
middelbare scholieren heeft hoofdluis. Ook bij leerlingen van Houtens wordt af en 
toe hoofdluis gevonden. Om die reden vragen wij u of u uw kinderen regelmatig 
wilt controleren op hoofdluis. Dit is belangrijk omdat hoofdluis zich erg snel 
verspreidt. De verspreiding van luis heeft niets met schoon of vies te maken. Het 

kan iedereen overkomen! Controleer dus uw kind(eren), maar ook andere familieleden en uzelf 
nauwkeurig. Op de site van het RIVM treft u onder andere een filmpje aan met instructies hoe u 
effectief kunt controleren en behandelen wanneer u hoofdluis heeft gevonden. 
www.rivm.nl/hoofdluis 

 

Pesten: als omstander kan je meer doen dan je denkt! 

Op een positieve wijze bijdragen om pestgedrag terug te dringen. Dat is wat 

centraal staat in de co-creatie waaraan ruim twintig leerlingen in de leeftijd 

van 12 tot 18 jaar van College de Heemlanden, Houtens en het Wellantcollege 

hebben meegewerkt. Samen met communicatiebureau Young Works zijn ze 

hard aan de slag gegaan. Resultaat hiervan is onder andere een poster die in 

Houten wordt verspreid. Denk hierbij aan alle scholen, Houten &Co en 

sportverenigingen in de gemeente Houten.  

 

 

 

http://www.rivm.nl/hoofdluis
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CSPE en digitale examens 

Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen is voor de 

kandidaten van het 4e leerjaar basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg al een paar dagen aan de 

gang. Het examen bestaat uit vijf onderdelen waarbij de 

kandidaten getoetst worden op hun theoretische kennis 

van de praktijk en praktijkopdrachten: het maken van een 

prototype, Word- en Excelopdrachten, het maken en 

monteren van een filmpje, gesprekken voeren, etc. 

Kortom een examen van wel 10 klokuren. Het examen is 

verdeeld over meerdere dagen. In de week vóór de meivakantie volgen de digitale examens van 

Nederlands, Engels, wiskunde, economie en biologie. Voordeel is dat de kandidaten ook d.m.v. 

geluids- en filmfragmenten geëxamineerd kunnen worden. Misschien zit er weer een filmpje van 

Jandino bij. Dan is examen doen ook nog leuk. 

Rekentoets juni voor leerjaar 4 

De resultaten van de Rekentoets 2e termijn komen rond 

19 april binnen en worden zo snel als mogelijk verwerkt 

in Magister. Tussen 29 mei en 9 juni is de derde termijn 

waarbinnen de Rekentoets nog een keer gedaan kan 

worden door de 4e jaars leerlingen. In de week van 15 

mei tot en met 23 mei krijgen de 4e jaars kandidaten een 

uitnodiging via hun schoolmail om voor de derde keer 

een Rekentoets te maken. Het hoogste cijfer telt. Het kan 

een verschil maken voor hun vervolgopleiding. 

Herhaalde oproep surveilleren Centrale Examens THEORETISCHE LEERWEG 
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 dan aan via de mail bij louisdalenberg@mijnhoutens.nl of 
examensecretariaat@mijnhoutens.nl. Hij zal direct contact met u opnemen. De eerste examens 
beginnen op vrijdag 12 mei. 
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. Enkele ouders 
hebben zich inmiddels aangemeld, maar we kunnen nog meer ouders gebruiken. Zie voor de datums 
van de examens deze nieuwsbrief. Uw inzet wordt erg gewaardeerd door ons, het is leuk om te doen 
en u krijgt een beeld van de gang van zaken achter de examens. 
 

Facultatief les voor 4TL van maandag 8 mei t/m donderdag 11 mei 

De examenkandidaten van 4TL mogen maandag t/m donderdag naar de 

lessen komen om de laatste voorbereidingen te treffen voor de centrale 

examens. Maar het is ook mogelijk dat de leerling zich thuis voorbereidt 

op de examens.  

Elke docent is in ieder geval een vast uur, volgens het normale rooster, 

beschikbaar. Als het goed is wordt dat zichtbaar in Magister. De andere 

uren kan het zijn dat betreffende docent in moet vallen bij een andere 

klas. 

Kan de leerling niet op het beschikbare uur, is er altijd een aparte afspraak te maken met de 

vakdocent. 

mailto:louisdalenberg@mijnhoutens.nl
mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwifkNDxv5fTAhWHXhQKHQ0aD8sQjRwIBw&url=http://www.meidenblog.nl/problemen-digitaal-examen/0516/&bvm=bv.152174688,d.ZGg&psig=AFQjCNFXlnUOFyA-FzSUag_4wtJy1l1rjg&ust=1491831538558378
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVteDhwZfTAhWBbxQKHWn4BBkQjRwIBw&url=http://blog.lauteropmaat.nl/alles-rekentoets-2f-en-3f/&bvm=bv.152174688,d.ZGg&psig=AFQjCNHiuaPsnf2ADx5UuKRrRnoG-cLZpg&ust=1491832083760430
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiHyM_0oZzTAhVMnRoKHWP-AQUQjRwIBw&url=http://mariekeverbeek.blogspot.com/2013/05/laatste-loodjes.html&bvm=bv.152180690,d.d2s&psig=AFQjCNFQHNKO0mlJNL0VEojV02i8Lfnwyw&ust=1491995329164875
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Rooster examens TL (gevolgen voor trappenhuis, lokalenwijzigingen en groene plein) 

Met name voor TL-kandidaten is de website www.mijneindexamen.nl beschikbaar. Kandidaten 

kunnen hun vakkenpakket invoeren en informatie over rooster, oefenexamens en toegestane 

hulpmiddelen komt beschikbaar. 

Uit het jaarrooster: 

12-5-2017  vr  Centraal Examen TL4 Nederlands  13.30 uur 4 TL  

15-5-2017  ma  Centraal Examen TL4 Maatschappijleer 2  09.00 uur 4 TL  

15-5-2017  ma  Centraal Examen TL4 Frans  13.30 uur 4 TL  

16-5-2017  di  Centraal Examen TL4 Geschiedenis  09.00 uur 4 TL  

16-5-2017  di  Centraal Examen TL4 Engels  13.30 uur 4 TL  

17-5-2017  wo  Centraal Examen TL4 Duits  09.00 uur 4 TL  

17-5-2017  wo  Centraal Examen TL4 Wiskunde  13.30 uur 4 TL  

18-5-2017  do  Centraal Examen TL4 Economie  13.30 uur 4 TL  

19-5-2017  vr  Centraal Examen TL4 Aardrijkskunde  09.00 uur 4 TL  

19-5-2017  vr  Centraal Examen TL4 Natuur- scheikunde 1  13.30 uur 4 TL  

22-5-2017  ma  Centraal Examen TL4 Biologie  13.30 uur 4 TL  

23-5-2017  di  Centraal Examen TL4 Natuur- scheikunde 2  13.30 uur 4 TL  

 

Tijdschema centraal examen 2017 (uit: www.examenblad.nl) 

activiteit vmbo, TL en beroepsgericht 

bekendmaking normen  woensdag 14 juni om 08.00 uur 

aanmelding 2e tijdvak (herexamens 

aanmelden bij DUO examendiensten) 

vrijdag 16 juni,17.00 uur 

tweede tijdvak school vanaf maandag 19 juni (rooster volgt) 

bekendmaking normen tweede tijdvak vrijdag 30 juni om 08.00 uur 

 

Op woensdag 14 juni komt, na de bekendmaking van de normen van de examens, de 

examencommissie bijeen om de resultaten door te rekenen en de uitslag te bepalen. Daarna wordt 

elke mentor uitgenodigd om de resultaten van zijn/haar mentorgroep te bespreken. Wanneer alle 

groepen besproken zijn, worden de examinatoren (alle docenten van alle vakken in leerjaar 4) bij 

elkaar geroepen om alle mogelijkheden te bespreken. De geslaagden worden benoemd; er worden 

http://www.mijneindexamen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRndCevZfTAhWCORQKHfj_AkcQjRwIBw&url=https://kogger1.wordpress.com/2012/06/13/examen/examenuitslag/&bvm=bv.152174688,d.ZGg&psig=AFQjCNFKes7LK5L86IAqKjMxm13jZyqL_g&ust=1491830862255485
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adviezen gegeven welk herexamen gedaan moet of kan worden, of in geval van definitief zakken 

worden verdere mogelijkheden in een advies vastgelegd. 

Net zoals afgelopen jaren worden de kandidaten gebeld door de mentor vanaf 15.00 uur. Iedereen 

wordt om 16.00 uur op school verwacht om de cijferlijst op te halen en te bespreken: feliciteren en 

meeleven, welke herexamen wordt gekozen om te kunnen slagen en herexamen mag ook gedaan 

worden wanneer de kandidaat is geslaagd. De kandidaten die gezakt zijn, kunnen ook op afspraak op 

een ander moment op school komen om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Boeken inleveren leerjaar 4 

De school heeft alle boeken in eigen beheer. Dat is een hele klus, maar 

levert ook de financiële ruimte op om te kunnen werken met de laptop die 

via school geleverd wordt. In klas 1 t/m 3 worden de boeken in de 

toetsweek ingenomen.  

De leerlingen van leerjaar 4 leveren hun boeken in op een apart moment: 
donderdag 22 juni tussen 12.00 en 14.00 uur worden de boeken (op naam 

en vakkenpakket) ingeleverd in lokaal 118. Lukt inleveren niet op dat tijdstip: vraag een familielid om 
je boeken in te leveren, of mail je mentor om een afspraak te maken hiervoor.  

Niet ingeleverde boeken worden in rekening gebracht.  

Eindexamengala 2017  

In de nieuwsbrief van maart heeft u kunnen lezen dat het examengala plaatsvindt op dinsdag 23 mei. 

In deze nieuwsbrief meer informatie over o.a. de aanrijroute voor de voertuigen, de exacte tijden en 

de kaartverkoop.  

Kaartverkoop 

Bij inlevering van twee kluissleutels kunnen de leerlingen een galakaartje krijgen. Indien er één 

sleutel ontbreekt of de leerling beide sleutels kwijt is, kost een kaartje 10 euro.  

De ‘verkoop’ zal op twee momenten plaatsvinden:  

- Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april  

Voor alle leerlingen van basis en kader (4A, 4C en 4D)  

- Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 mei 

Voor alle leerlingen van TL (4E t/m 4G)  

 

Het schoenenlokaal 

De dames komen natuurlijk bijna allemaal op prachtige hoge hakken over de rode loper op school 

aan. Maar eenmaal binnen worden deze schoenen al snel verruild voor gympies of ballerina’s. Om te 

voorkomen dat er een grote schoenen-uitwissel ontstaat bij de ingang, richten we dit jaar weer een 

schoenenlokaal in. De leerlingen kunnen op de dag van het gala (dinsdag 23 mei) hun schoenen op 

school afleveren. Na aankomst over de rode loper wisselen ze hun schoenen om. De pumps worden 

in het schoenenlokaal bewaard en de leerlingen kunnen deze schoenen de volgende dag (woensdag 

24 mei) tussen 11.00 en 12.00 uur op komen halen.  

Het gala  

Dinsdag 23 mei komen de leerlingen tussen 20.15 en 21.00 uur op school aan met door hen zelf 

geregeld vervoer. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken naar deze bijzondere 

en feestelijke aankomst. Er zijn meerdere fotografen aanwezig. Zij leveren na afloop bij ons de foto’s 

en we zorgen ervoor dat de leerlingen via een link op de website de foto’s kunnen zien.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv6ICAvZfTAhULrRQKHXyNCzIQjRwIBw&url=http://www.vrolijk.nu/homo-lesbisch-boekenpakket-voor-scholen-engelstalig.html&psig=AFQjCNFLn16JQYOiDN3A9GjoNCQNao8w8w&ust=1491830782146592
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Na een ontvangst in de aula met muziek, een hapje en een (alcoholvrij) drankje vertrekken we met 

bussen richting de feestlocatie: The Basket (www.thebasket.nl) op de Uithof in Utrecht. Het feest 

duurt tot 01.00 uur. Het is ongeveer 20 minuten rijden, dus rond 01.30 uur zijn we weer op school.  

Eten en drinken (vooraf en op het feest) 

De avond van het gala is een lange en spannende avond. Waarschijnlijk zal uw zoon of dochter vooraf 

niet heel veel trek hebben. Toch willen we u vragen om er voor te zorgen dat ze iets eten, zodat ze 

voldoende energie hebben om te feesten. Op het feest wordt een kleine snack geserveerd en is er 

mogelijkheid om een puntzak friet te bestellen.   

De leerlingen krijgen bij binnenkomst in The Basket één drankje aangeboden. De rest van de avond 

betalen ze hun eigen frisdrank. Wilt u er voor zorgen dat uw zoon of dochter geld bij zich heeft voor 

de drankjes en eventueel voor de puntzak friet.   

Alcohol 

Omdat het grootste deel van onze leerlingen nog geen 18 is, wordt er geen alcohol geschonken op 

het feest. De organisatie is in het bezit van een aantal blaastesten. Wij (docenten en beveiliging) 

zullen bij twijfel leerlingen vragen te blazen. Als het alcoholpromillage te hoog is, dient de leerling 

opgehaald te worden (van school of vanaf de feestlocatie).  

Route voor de auto’s 

Op onderstaand kaartje is de aanrijroute aangegeven voor de auto’s waarmee de leerlingen naar het 

gala komen. Behalve de limousines worden alle auto’s op de Rietdijk opgesteld. Zij volgen de pijlen 

voor de route hier naar toe. Voor limousines zit er in deze route een bocht die lastig te nemen is. Zij 

stellen zich op op de Binnenweg en nemen de afslag van de rondweg die hier op uit komt.  

We willen u adviseren om onderstaand kaartje naar het verhuurbedrijf van de auto te sturen, zodat 

zij weten hoe ze moeten rijden.  

 

Mocht u nog vragen hebben over het gala, dan kunt u mailen met de galacommissie: Elin Kotterer 

(elinkotterer@mijnhoutens.nl) of Eline Poeze (elinepoeze@mijnhoutens.nl) 

 

  

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

14-4-2017 vr goede vrijdag/vrij Allen 

15-4-2017 za    

16-4-2017 zo    

17-4-2017 ma 2e paasdag/vrij Allen 

18-4-2017 di Examen B/K 4 B/K 

19-4-2017 wo Examen B/K 4 B/K 

19-4-2017 wo uitwisseling België naar Houten  

20-4-2017 do Examen B/K 4 B/K 

20-4-2017 do uitwisseling België naar Houten  

21-4-2017 vr Examen B/K 4 B/K 

21-4-2017 vr uitwisseling België naar Houten  

22-4-2017 za meivakantie Allen 

23-4-2017 zo meivakantie Allen 

24-4-2017 ma meivakantie Allen 

25-4-2017 di meivakantie Allen 

26-4-2017 wo meivakantie Allen 

27-4-2017 do koningsdag Allen 

28-4-2017 vr meivakantie Allen 

29-4-2017 za meivakantie Allen 

30-4-2017 zo meivakantie Allen 

1-5-2017 ma meivakantie Allen 

2-5-2017 di meivakantie Allen 

3-5-2017 wo meivakantie Allen 

4-5-2017 do meivakantie Allen 

5-5-2017 vr bevrijdingsdag Allen 

6-5-2017 za meivakantie Allen 

7-5-2017 zo meivakantie Allen 

8-5-2017 ma    

9-5-2017 di    

10-5-2017 wo    

11-5-2017 do start Centraal Examen TL4 4 TL 

12-5-2017 vr Centraal Examen TL4 Nederlands 4 TL 

13-5-2017 za    

14-5-2017 zo    

15-5-2017 ma Centraal Examen TL4 Maatschappijleer 2 4 TL 

15-5-2017 ma Centraal Examen TL4 Frans 4 TL 

16-5-2017 di ovb: voorlichtingsavond CDH voor TL +  

16-5-2017 di Centraal Examen TL4 Geschiedenis 4 TL 

16-5-2017 di Centraal Examen TL4 Engels 4 TL 

17-5-2017 wo Centraal Examen TL4 Duits 4 TL 

17-5-2017 wo Centraal Examen TL4 Wiskunde 4 TL 

18-5-2017 do Nieuwsbrief 9  

 


