
  
Betreft: informatie schooljaar 2020-2021  
  
Houten, zomer 2020  
  
Beste leerling, geachte ouder(s), verzorger(s),  
  
We hopen dat je lekker gaat genieten van de zomervakantie. In deze brief lees je wanneer en hoe laat 
je na de vakantie op school moet zijn en lees je ook welke spullen je mee moet nemen. Ook staat in 
deze brief informatie over de nieuwe lestijden. Lees en bewaar deze brief dus goed!  
  
Op maandag 31 augustus om 15:00 uur verwachten we alleen de leerlingen die een laptop hebben 
besteld bij The Rent Company. Dit geldt voor nieuwe leerlingen in klas 1 én voor de zij-instromers van 
leerjaar 2, 3 en 4. Op dinsdag 1 september kom je op school voor de opening van het schooljaar en de 
eerste introductiedag. Ook woensdag is er nog een introductiedag en op donderdag beginnen de echte 
lessen volgens het rooster. Je krijgt na de zomer van je mentor het rooster te zien. Kijk hieronder per 
dag en per leerjaar naar het programma.  
  
Programma maandag 31 augustus per leerjaar:  

Klas   Tijd  Programma  

1 t/m 4  15:00 uur  Ophalen nieuwe laptops die zijn besteld bij The Rent Company.  
  

2 t/m 4  15:00 uur  Startbijeenkomst voor zij-instromers (leerlingen die van een andere school 
komen).  

  
Programma dinsdag 1 september per leerjaar:  

Klas 2  9.00 uur  
(Deuren 
open: 08.45 
uur)  

• 9.00 uur: opening schooljaar in aula.  

• Mentorles  

• Einde van de dag ongeveer 13.30 uur.  
Neem zelf een tas mee met lunchpakket, etui, laptop, gymspullen.  

Klas 3  Afwijkende 
tijden >  
  

3BK: 9:30 uur in aula  
(deuren open 9:15)  
- Einde van de dag 16:30 uur  
- Mentorles en mentorgesprekken.  
Neem zelf een tas mee met 
lunchpakket, etui, laptop.  

3TL: 9:45 uur in aula   
(deuren open 9:30)  
- Einde van de dag 16:30 uur  
- Mentorles en mentorgesprekken  
Neem zelf een tas mee met 
lunchpakket, etui en laptop.  

Klas 4  Afwijkende 
tijden >  
  

4BK: 10:30 uur in aula  
(deuren open 10:15)  
- Einde van de dag 15:00 uur  
- Mentorles en voorbereiding 
stage.  
Neem zelf een tas mee met 
lunchpakket, etui en laptop.  

4TL: 10:45 uur in aula  
(deuren open 10:30)  
- Einde van de dag 15:00 uur  
- Mentorles en kick-off 
sectorwerkstuk.  
Neem zelf een tas mee met 
lunchpakket, etui en laptop.  

  
 
 
 
 
 
 
 



Programma woensdag 2 september 2020  

Klas 2  9.30 uur  
(Deuren 
open: 09:15 
uur)  

• Mentorles  

• Einde van de dag ongeveer 13.30 uur.  
Neem zelf een tas mee met lunchpakket, etui, laptop, gymspullen.  

Klas 3  Afwijkende 
tijden >  
  
  
  

3BK: 11:00 uur  
- Einde van de dag 16:30 uur.  
- Mentorles  
- ‘s Middags naar Fort Vechten per 
fiets vanuit school (eigen fiets 
meenemen)  

3TL: 11:00 uur  
- Einde van de dag 16:30 uur.  
- Mentorles  
- ‘s Middags naar Fort Vechten per 
fiets vanuit school (eigen fiets 
meenemen)  

Klas 4  Afwijkende 
tijden >  
  
  
  

4BK: 10:00 uur  
- Einde van de dag 16:30 uur.  
- Mentorles en mentorgesprekken.   
Neem zelf een tas mee met 
lunchpakket, etui en laptop.  

4TL: 10:00 uur  
- Einde van de dag 16:30 uur.  
- Mentorles en mentorgesprekken.  
Neem zelf een tas mee met 
lunchpakket, etui en laptop.  
  

  
Programma donderdag 3 september en vrijdag 4 september  

Klas 2  
  

Reguliere lessen volgens het rooster. Het rooster krijg je na de zomer van je mentor.  

Klas 3  
  

Reguliere lessen volgens het rooster. Het rooster krijg je na de zomer van je mentor.  

Klas 4  
  

Reguliere lessen volgens het rooster. Het rooster krijg je na de zomer van je mentor.  
  

  
Nieuwe lestijden en pauzetijden op Houtens  

  
  
Ouder-informatieavonden  
Donderdag 17 september is er een informatieavond voor de ouders van leerjaar 2. Op donderdag 24 
september is er een informatieavond voor de ouders van leerjaar 3 en 4. Houd uw mail voor de 
uitnodiging in de gaten, en noteer deze datum vast in uw agenda.  
  
We wensen jou en je ouders/verzorgers een heel fijne zomervakantie en tot volgend jaar!  
   
Met vriendelijke groet,   
Namens alle collega’s van Houtens,  
Jasper Gaasenbeek (afdelingsleider onderbouw)  
Patricia Kronenburg (afdelingsleider bovenbouw  
  


