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Nieuwsbrief Houtens 01 | September 2022 
  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij delen we de nieuwsbrief van september met jullie.  
In deze nieuwsbrief lees je over de volgende onderwerpen: 

- Introductie Theo  
- Ziekmelden via Magister 
- Online lessen door Corona 
- PTO (Programma Toetsing Onderbouw) 
- Vertrouwenspersonen  
- MR bij Houtens 

 
Wij wensen je veel leesplezier! 
De schoolleiding 

 

Bericht van de schoolleiding 
Natuurlijk is het wel weer even wennen, het schooljaar is weer begonnen. 
De wekker gaat weer en de boterhammen gaan weer in de tas. Na weken van tijd, die naar eigen idee 
is ingevuld, gaat de les weer van start, op een vast afgesproken tijdstip. 
 
Er zijn veel nieuwe leerlingen op school. Uiteraard iedereen in het eerste leerjaar, maar ook in andere 
leerjaren. Hopelijk vindt iedereen zijn weg snel in ons mooie en overzichtelijke gebouw. 
Zelf ben ik ook nieuw op Houtens. Naast directeur op Houtens ben ik rector op Cals College in 
IJsselstein, de reden dat ik er ook niet dagelijks ben. 
De dagelijkse leiding van de school is in handen van de drie afdelingsleiders, Jasper Gaasenbeek 
(afdelingsleider onderbouw) Patricia Kronenburg (afdelingsleider bovenbouw) en Anna Lambrechtse 
(afdelingsleider onderwijs & organisatie). Met elkaar, en alle medewerkers van de school, werken we 
aan een nieuw schooljaar. 
Ik wens iedereen een mooi jaar toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Theo Jaspers 
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Ziekmelden via Magister 
Vanaf heden kunt u via het ouderaccount in Magister uw zoon/dochter zelf ziekmelden. Dit doet u als 
volgt: 
- Log in via het ouderaccount Magister; dit kan zowel via de app als via computer/laptop 
- Klik op “afwezigheid” 
- Klik op “melden” 
- Vul het veld in en sluit af door wederom op “melden” te klikken 
 
Mocht deze ziekmelding meerdere dagen duren, verzoeken wij u dagelijks de ziekmelding door te 
geven. 
Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om uw zoon/dochter telefonisch ziek te melden via 030-
6344297, optie 1.  
Andere afspraken zoals huisarts, tandarts, fysio etc. kunt u via receptie@mijnhoutens.nl of telefonisch 
aan ons doorgeven.  

 
Online lessen door corona 
Afgelopen weken hebben zich weer een aantal corona-zieken gemeld. Landelijk geldt nog steeds de 
regel om minimaal vijf dagen in quarantaine te gaan, ook als er geen klachten zijn. Indien een uw zoon 
of dochter met corona thuis zit, gelden de volgende afspraken:   

• Leerlingen krijgen de mogelijkheid om online met de les mee te luisteren. Focus van de docent 
ligt bij de groep.   

• Initiatief om online les te volgen ligt bij leerling. Ouders/leerling moeten inschatten of de 
leerling fit genoeg is om de les te volgen. De leerling belt in dat geval bij de start van de les in 
via Teams.  

 
Van de vertrouwenspersonen  
De vertrouwenspersoon is vaak in het nieuws de laatste tijd. De voorbeelden van grensoverschrijdend 
gedrag lezen we dagelijks in de media. Houtens heeft twee vertrouwenspersonen. Het zijn Aletta 
Bentley en Bart Laureij. Hieronder leggen zij uit waar zij als vertrouwenspersonen wel en niet voor zijn. 
Alle ouders en leerlingen zijn vrij om een afspraak met de vertrouwenspersoon te maken. We vragen 
alle ouders hierbij om deze informatie thuis met uw kind te bespreken.   
  

 
     alettabentley@mijnhoutens.nl    bartlaureij@mijnhoutens.nl.  
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Waar is de vertrouwenspersoon voor?  
Als vertrouwenspersoon zijn wij er voor klachten over SIDAG: gevallen van seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie en geweld in de schoolsituatie. Ook klachten over de afhandeling van (digitaal) 
pesten vallen onder SIDAG. Ook klachten over een medewerker van Houtens kunnen bij ons worden 
ingediend. Wij overleggen met de klager welke route het beste kan worden gevolgd om de klacht 
bespreekbaar te maken.  
  
Wat is een klacht?  
We spreken over een klacht als iemand zich niet goed behandeld voelt of als iemand ergens 
ontevreden over is. Een klacht zien wij als een kans om zaken te verbeteren.  
  
Wat doet de vertrouwenspersoon wel en niet?  
We zijn er voor een klager (niet voor de aangeklaagde) die zich om wat voor reden dan ook niet 
geholpen of gesteund heeft gevoeld op Houtens. We wijzen de klager de route voor het wegnemen 
van de klacht. We doen geen onderzoek, niet aan waarheidsvinding en ook niet aan hoor- en 
wederhoor. Dat doen anderen. Wij begeleiden een klager tijdens het hele proces. Pas als de klacht weg 
is, geven we anoniem beleidsadvies aan de schoolleiding. Ook maken we een jaarverslag, met 
anonieme gegevens over SIDAG-gerelateerde situaties op Houtens.   
  
Voor wie is de vertrouwenspersoon?  
We zijn er voor leerlingen, collega's en ouders met klachten. Doorverwijzen is altijd goed! Een leerling 
kan bijvoorbeeld bij ons komen met een klacht over pesten: zij heeft het al bij haar mentor gemeld 
maar voelt zich daar niet gehoord. Ook ouders kunnen naar de vertrouwenspersoon als ze een klacht 
hebben.  
  
Heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht?  
Nee. De vertrouwenspersoon heeft geen geheimhoudingsplicht. Wel gaan we als vertrouwenspersoon 
vertrouwelijk om met wat een klager ons vertelt. Zeker bij meldplichtgevallen (zedenzaken) kunnen 
wij ons niet beroepen op geheimhouding; alle collega's zijn in zulke gevallen meldplichtig, dus ook de 
vertrouwenspersoon. Maar ook om andere klachten opgelost te krijgen, helpt het niet als zaken 
geheim blijven. We overleggen daarom altijd met de klager met wie we indien nodig informatie delen 
en waarom. Leerlingen laten we, afhankelijk van de situatie, eerst zelf hun ouders vertellen dat ze een 
gesprek met de vertrouwenspersoon hebben gehad. We spreken met ze af of en wanneer we ouders 
informeren.   
  
Hoe is de vertrouwenspersoon te bereiken?  
Wilt u uw zoon/dochter doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon? Vertel dan wat hij/zij kan 
verwachten en waar de vertrouwenspersoon voor is. Ook als ouder kunt u een afspraak maken. Een 
afspraak maakt u door te mailen naar bartlaureij@mijnhoutens.nl of naar 
alettabentley@mijnhoutens.nl. Twijfel niet, en maak gerust met één van ons een afspraak.  
  
Externe vertrouwenspersoon: Miriam Smit  
Houtens heeft ook een externe vertrouwenspersoon. Dat is Miriam Smit. Zij werkt niet op Houtens, 
maar is er wel voor Houtens als het gaat om klachten. Miriam is te bereiken via  
info@humanresults.nl of via 06 2139 7442.  
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PTO (Programma Toetsing Onderbouw) 
In de onderbouw werken we volgens een Programma van Toetsing Onderbouw (PTO). Hierin staan de 
regels die gelden rondom de toetsing. Ook staat precies welke toetsen een leerling krijgt per vak, en 
hoeveel ze meetellen in het overgangscijfer. Het Programma van Toetsing Onderbouw is per leerjaar 
en per stroom onderverdeeld. 
Via deze link is het PTO te lezen.  
 

Medezeggenschap bij Houtens: iedere mening telt! 
De MR is het enige orgaan op school waar ouders en leerlingen formeel instemmings- en adviesrecht 
hebben. In de MR overlegt een afvaardiging van personeel, leerlingen en ouders ongeveer zes keer per 
jaar met de schoolleiding. Ouders praten mee over onderwijsbeleid, de begroting en alle andere 
beleidszaken die ter tafel komen. Denk hierbij aan het schoolplan, bring your own device, vrijwillige 
ouderbijdrage, schoolrekening etc. De bijdrage van ouders is niet alleen wettelijk verplicht, maar is ook 
in de praktijk waardevol.  
 
GMR 
De GMR wordt gevormd door twee afgevaardigden van de MR van Houtens en afgevaardigden van de 
MR van College de Heemlanden. In de GMR komen zaken aan de orde die in belang zijn van de 
stichting. Komend schooljaar zal er vanuit de GMR vooral focus liggen op de aangekondigde 
besturenfusie met Cals. 
 
Informatie en input 
Graag ontvangen wij als MR op Houtens input van ouders en verzorgers. Mocht u vragen hebben, dan 
kunt u uiteraard ook bij ons terecht. U kunt contact met ons opnemen per mail: mr@mijnhoutens.nl. 
 

Jaaragenda 2022-2023 
De jaaragenda is te vinden op de website van Houtens. 
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