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Schoolverkoop Houtens Spektakel gestart! 

Dinsdag 16 mei is op school de kaartverkoop voor Houtens Spektakel 

begonnen. Kaartjes kunnen uitsluitend in de pauze (11.00 – 11.20) op het 

podium worden gekocht en betaald. Wees er snel bij, want op=op! Kaartjes 

kosten € 7,50 per stuk in de schoolverkoop. Ben je brugklasser? Vraag naar de 

speciale brugklasactie! 

 

Mogelijk is er nog een deurverkoop tijdens de showavonden: op 31 mei, 1 juni en 2 juni (een 
deurkaartje kost € 10,- per stuk). Het is niet meer mogelijk om kaarten via de site van theater Aan de 
Slinger te kopen. 

Luis in je haar? Kammen maar! 

Opnieuw vragen wij aandacht voor hoofdluis. Een op de vijf middelbare scholieren 

heeft hoofdluis. Bij leerlingen van Houtens is onlangs 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 

Activiteiten en de effecten op het rooster 

Zoals ook in de afgelopen weken staan er de komende weken diverse activiteiten op het programma. 

Examens, werkweken, excursies vragen veel inspanning van collega’s en de roostermaker. De 

roostermaker doet zijn uiterste best om lesuitval en tussenuren te voorkomen. Dit is echter niet 

altijd haalbaar. We willen immers veilig met onze leerlingen op stap. Per klas gaan er altijd minimaal 

2 mensen mee als begeleiding. Dit heeft invloed op de roosters van de andere leerlingen. In de 

programma’s is rekening gehouden met deze mogelijke uitval dus het levert geen achterstanden in 

lesstof of toetsen op.  

 

Schoeisel bij het vak Mens & Techniek 

Bij het vak Mens en Techniek maken de tweedeklassers op dit moment 

een werkstuk met een lichtsensor. Leerlingen bedenken in bedrijfsvorm 

een toepassing hiervoor. Dit loopt uiteen van een lamp die aangaat als het 

donker wordt tot een sieradendoosje waarbij een alarm afgaat als het niet 

op de juiste manier wordt geopend. Bij deze opdracht worden punaises 

gebruikt. Ondanks het feit dat aan het einde van elke les opgeruimd en geveegd wordt, kan het 

voorkomen dat er een punaise blijft liggen. Hierdoor kunnen schoenen als Nike Air beschadigd raken. 

Wij raden leerlingen daarom aan gedurende deze periode andere schoenen bij mens en techniek te 

dragen. 

http://www.rivm.nl/hoofdluis
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Terugblik: uitwisseling België 

Voor de meivakantie zijn 20 tweedejaars leerlingen van Houtens in Diest (België) op bezoek geweest 

bij de middelbare school KSD.  Deze activiteit past bij de manier waarop Houtens de leerlingen wil 

voorbereiden op de maatschappij. Een 

dergelijke uitwisseling vraagt 

Ieerlingen om uit hun comfortzone te 

stappen, maar wel in een veilige 

omgeving. 

In Diest werden we ontvangen door 

onze collega’s en zagen de leerlingen 

hun ‘maatjes’ van KSD. De groepen 

bekeken elkaar eens nieuwsgierig en 

toen een aantal van onze meiden de 

eerste stappen waagden kwam de 

kennismaking goed op gang. Onze leerlingen sliepen bij hun maatje thuis en konden zo nog beter het 

verschil ervaren met de voor hen bekende leefomgeving.  

 

Zowel door de gastgezinnen als door onze Belgische collega’s is een aantal leuke activiteiten 

georganiseerd. We bezochten de voormalige kazernes, waar we spannende verhalen hoorden en het 

geluid van buskruit tot in onze buik voelden. We gingen per trein naar Brussel waar we interessante 

gebouwen, zoals het paleis van de koning, bekeken. Op de rommelmarkt werd een enkel souvenir 

gescoord, maar ook in een winkel van een overbekende kledingketen, waarvan de meiden ons 

verzekerden dat die toch echt mooiere, goedkopere, leukere dingen had dan bij ons. We lunchten op 

het dakterras van de bibliotheek (een aanrader voor als je Brussel eens bezoekt: prima en 

goedkoop!). 

 

Inmiddels hadden de jongelui elkaar aardig leren kennen. Dat maakte de feestavond in de kantine 

van de school nog leuker. Er werd volop gezongen, gedanst, gelachen en werkelijk iedereen deed 

mee, daar zorgden de leerlingen zelf wel voor. Een genot om te zien. Na een heerlijke avond ging 

iedereen schor met hun maatje mee naar huis. Vrijdagochtend werd een aantal lessen gevolgd, 

waardoor de verschillen in lesomgeving en manier van lesgeven werden ervaren. De lunch van deze 

dag werd door de leerlingen zelf in de keuken van KSD bereid. Heerlijk! Na een rondwandeling met 

opdrachten door Diest, een idyllisch vestingstadje, was het tijd om naar huis te gaan.  

 

Wij zijn bijzonder trots op onze leerlingen. Geen onvertogen woord, een open houding en veel 

gezelligheid. We hebben met z’n allen Houtens op een geweldige manier vertegenwoordigd. In 

september komen de Belgische leerlingen naar Houten en zijn wij aan de beurt om onze Belgische 

vrienden een paar fijne dagen te bezorgen. Wij kijken ernaar uit! 

De begeleiders: Wida van Doorn, Gerda Jongerden, Lennard Mollema, Rob Kerkhoven 

 

Fladderen 
Ook deze zomer is het weer tijd voor Fladderen, de kinderfestijnweek van 
Houten in de laatste week van de zomervakantie. Fladderen is er voor 
basisschoolleerlingen van groep 7/8 en leerlingen van het voortgezet 
onderwijs van leerjaar 1 en 2. Meer informatie is te vinden op 
www.fladderen.nl 
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Rekentoets 

Deze week zijn de leerlingen van leerjaar 4 

per mail benaderd om in te schrijven voor de 

rekentoets. Dit is voor klas 4 de derde en 

laatste mogelijkheid om het cijfer op te 

halen. Let wel: het is geen verplichting, het 

cijfer telt niet mee voor de zak-slaag-regeling. 

Het is wel een mooi streven voor een hoger cijfer. De rekentoets is op donderdag 8 juni, om 14.00 

uur in lokaal 118. Leerlingen kunnen zich inschrijven via Magister. 

De leerlingen van leerjaar 3 hebben maar één mogelijkheid dit schooljaar. Vervolgens hebben zij in 

het examenjaar drie keer de gelegenheid om de rekentoets te maken. Enkele leerlingen zijn per mail 

benaderd omdat zij hun rekentoets nog niet hebben gedaan. De andere leerlingen moeten echt 

wachten tot volgend jaar (januari, maart en juni 2018). De rekentoets is op donderdag 1 juni, om 

14.00 uur  in lokaal 118. Dit is een week naar voren gehaald vanwege de werkweek. 

Examenzaken 

In deze weken worden de examens afgenomen. Spannend voor iedereen. Voor de kandidaat: zal ik 

slagen?, voor de ouders: zal het goed gaan?, voor de docenten: klopt het examen met de 

verwachtingen en komen er mooie resultaten uit?, voor de school: zullen de examens goed en rustig 

verlopen? Woensdag 17 mei, de ochtendsessie: Alles is prima verlopen tot nu toe. Het groene plein is 

het examenplein, de kandidaten komen op tijd, het is echt lekker warm examenweer   … 

 

Het CSPE (Centraal Schriftelijk Praktijk Examen voor BK-

leerlingen) bestond uit verschillende onderdelen. Zoals het 

maken van een prototype van een spel, het maken van 

minitoetsen, opdrachten in o.a. Excel, Word en 

Moviemaker. In totaal zo’n 10 klokuren aan 

examenonderdelen. Dit examen wordt op dit moment 

beoordeeld. Leerlingen kunnen komende week bericht 

krijgen van de docenten D&P waarbij zij uitgenodigd worden om een of meerdere onderdelen te 

repareren, ofwel: opnieuw te doen.  

Na 14 juni, de dag van de examenuitslag, bestaat het herexamen uit een theorievak en ook een of 

meerdere onderdelen van het CSPE. Herexamen mag gedaan worden om betere cijfers op het 

diploma te krijgen. Maar moet soms gedaan worden om te kunnen slagen. Dat wordt op die middag 

door de mentor uitgelegd. 
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Niemand gaat het trappenhuis in naar het groene 

plein (met examenlokalen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste lootjes: 

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  

 

Startprocedure Centrale examens TL 

Kandidaten zijn een kwartier voor de start van het examen aanwezig. Wanneer de 

examenenveloppen geopend zijn kan het examen beginnen. Dat kost meestal zo’n 10 minuten. Want 

de examens zijn ook dit jaar weer goed verpakt: een plastic envelop, dan een krimpfolie, dan een 

bandage kruislings met een verzegeling. Openen mag pas na het voorlezen door een kandidaat van 

het vak, datum, tijd en schoolnaam, en controle op dichte enveloppen. Sommige examens hebben 

een opdrachtenboekje, een tekstboekje en een uitwerkbijlage.  

 

Examenuitslag 

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 adviezen gegeven welk herexamen gedaan 
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moet of kan worden, of in geval van definitief zakken worden verdere mogelijkheden in een advies 

vastgelegd. 

Net zoals afgelopen jaren zullen de kandidaten gebeld worden 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.  

 

 

Pestcampagne 
Op 13 april 2017 is in de gemeente Houten de campagne ‘Pesten’ gelanceerd. Ook Houtens luidde de 
campagne met een ludieke actie tijdens de pauze in. De campagne is bedoeld om het onderwerp 
pesten bespreekbaar te maken onder jongeren. De focus ligt daarbij op de rol van omstander. 
Jongeren zijn zich niet altijd bewust dat ze als omstander bij een pestsituatie ook een rol hebben. In 
plaats van passief te blijven als er wordt gepest, kunnen jongeren ook een actieve, positieve 
omstander zijn. Door een actieve en positieve omstandersrol in te nemen zouden pestsituaties vaker 
herkend en voorkomen kunnen worden. Meer informatie over de pestcampagne is te vinden op de 
website van de gemeente Houten, https://www.houten.nl/burgers/familie-jeugd-en-gezin/jeugd-en-
jongeren/pesten 

 

 

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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Agenda 

 

18-5-2017 do Nieuwsbrief 9  

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

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

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

20-5-2017 za    

21-5-2017 zo    

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

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

23-5-2017 di dierentuin excursie Leerjaar 1 

23-5-2017 di Examengala Leerjaar 4 

24-5-2017 wo einde CE 4 TL 

25-5-2017 do hemelvaartsdag Allen 

26-5-2017 vr lesvrije dag Allen 

27-5-2017 za    

28-5-2017 zo    

29-5-2017 ma    

30-5-2017 di Generale repetitie Houtens Spektakel  

31-5-2017 wo voorstelling Houtens Spektakel basisscholen  

31-5-2017 wo Houtens Spektakel  

1-6-2017 do Houtens Spektakel  

2-6-2017 vr Houtens Spektakel  

3-6-2017 za    

4-6-2017 zo    

5-6-2017 ma 2e pinksterdag Allen 

5-6-2017 ma werkweek Leerjaar 3 Leerjaar 3 

6-6-2017 di werkweek Leerjaar 3 Leerjaar 3 

7-6-2017 wo werkweek Leerjaar 3 Leerjaar 3 

8-6-2016 do werkweek Leerjaar 3 Leerjaar 3 

9-6-2017 vr werkweek Leerjaar 3 Leerjaar 3 

10-6-2017 za    

11-6-2017 zo    

12-6-2017 ma    

13-6-2017 di excursie lj 2 Leerjaar 2 

14-6-2017 wo Uitslag examen 1e tijdvak Leerjaar 4 

14-6-2017 wo kennismaking nieuwe leerlingen  

15-6-2017 do Nieuwsbrief 10  

 


