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Start schooljaar 
We zijn begonnen! Alle klassen hebben vandaag een 
introductieweek en een volledige lesweek erop zitten. We vinden het 
van groot belang dat alle klassen een introductieperiode doorlopen. 
In leerjaar 2, 3 en 4 zijn klassen en mentoren gewijzigd en hebben we 
tijd nodig om elkaar goed te leren kennen. Door het samen uitvoeren 
van verschillende activiteiten en opdrachten leggen we een stevige 

basis voor het groepsproces. De eerstejaars zijn geweldig goed gestart. Na de eerste onzekere 
momenten weten ze prima hun weg te vinden en horen ze er helemaal bij. Komende weken wordt in 
de lessen, mentorlessen en pauzes veel aandacht besteed aan de leefregels van Houtens, aan de 
manier waarop we met elkaar omgaan en aan de werkwijze binnen de lessen.  
 
 
Nieuwe collega’s 
We hebben een aantal nieuwe collega’s 
mogen verwelkomen! Voor Engels, 
Nederlands, Frans en Mens & 
Maatschappij zijn docenten 
aangenomen. Allemaal bevoegd of 
bijna bevoegd. Een aantal van hen is er 
het hele jaar, anderen zijn aangenomen 
voor vervanging van ziekte- of 
zwangerschapsverlof. Nieuwe collega’s 
worden begeleid door opgeleide 
coaches en een vakdocent, zodat ook zij een goede start kunnen maken op Houtens. Bij enkele 
vakgroepen zijn stagiaires actief, zij zullen onder begeleiding van een ervaren docent (delen van) 
lessen verzorgen.  
 
 
Schoolleiding 
In mei 2017 is Karlijn Hoorens, afdelingsleider bovenbouw, met zwangerschapsverlof gegaan. Zij is 
inmiddels bevallen van een dochter. Zij neemt aanvullend ouderschapsverlof op en zal vanaf januari 
2018 weer op Houtens aan het werk zijn. De directeur van Houtens, Ad van Andel, is sinds half juni 
ziek. De verwachting is dat hij de komende periode nog afwezig is. Vanaf het moment dat Ad van 
Andel ziek is heeft het bestuur van Houtens zich ingespannen om hem zo goed mogelijk te 
vervangen. Sandra Snippe heeft naast haar rol als afdelingsleider onderbouw een aantal zaken 
overgenomen, daarnaast heeft Dick Looyé, bestuurder van Houtens en rector-bestuurder van College 
de Heemlanden zaken waargenomen. Deze week is een vervangend afdelingsleider benoemd, voor 
de periode dat Karlijn nog met verlof is. Twee teamcoördinatoren nemen waar mogelijk leerlingzaken 
en organisatorische taken over van de afdelingsleiders.  
 
Voor de komende periode is de verdeling binnen de schoolleiding van Houtens als volgt: 
Leerlingzaken en organisatie onderbouw: Hilleke Steenveld 
Leerlingzaken en organisatie bovenbouw:  Nadia Koraichi 
Afdelingsleider onderbouw:   Aart Wiersma, tot 31-12-2017 
Afdelingsleider bovenbouw:   Sandra Snippe 
Directeur:     waarneming door Dick Looyé en Sandra Snippe 
 
Vragen over uw zoon of dochter gaan uiteraard eerst via de mentor en waar nodig de 
teamcoördinator. Als u aanvullend toch graag schoolleiding wilt spreken zult u dus in contact komen 
met Hilleke of Nadia.  
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Lessentabel 
Vlak voor de zomer zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de lessentabel. Deze wijzigingen zijn op 
verzoek van de vakgroepen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn bedoeld om het onderwijsproces van 
de leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven. Zo wordt voor een aantal klassen in TL 4 tot aan de 
kerst een extra programma Maatschappijleer aangeboden.  
 
In de onderbouw van basis en kader is besloten Duits niet meer aan te bieden, wel wordt in het 
voorjaar Duits gegeven aan de leerlingen die eventueel naar TL kunnen opstromen. We hebben vorig 
jaar vastgesteld dat een extra vreemde taal voor leerlingen in basis en kader (te) veel vraagt en niet 
voor iedereen haalbaar is. Daarbij is Duits geen keuzevak/ examenvak in de bovenbouw van basis en 
kader.  
 
 

Vacatures, vervanging en inval 
We zijn het schooljaar gestart met vacatures voor Engels en 
Dienstverlening en Producten. De klassen die nog geen docent hebben, 
krijgen tot die tijd minstens 1 uur in de week Engels van een vervangend 
docent. Dienstverlening en Producten in BK bovenbouw wordt altijd door 
meerdere docenten in 1 klas gegeven. De vakgroep heeft de uren zo 

verdeeld dat alle klassen genoeg Dienstverlening en Producten krijgen.  
 
Soms valt een les uit doordat een docent afwezig is. Komend jaar worden blok 2, 3 en 4 zoveel 
mogelijk waargenomen door een andere docent, deze ontvangt lesmateriaal van de docent die 
afwezig is. De onderbouw heeft prioriteit bij de invulling van de lessen, in de bovenbouw zijn 
leerlingen beter in staat een tussenuur zelfstandig in te vullen. We zullen altijd streven bij alle klassen 
naar zo min mogelijk tussenuren, helaas is dat niet altijd haalbaar. Blok 1 en 5 zullen in principe niet 
vervangen worden maar uitvallen. De wijzigingen zijn altijd via Magister te volgen.  
 
De combinatie van veranderende lessentabel, nieuwe collega’s en vervangers zorgden ervoor dat de 
roostermaker een ingewikkelde opdracht had. Het rooster zoals het nu is gepubliceerd vraagt nog 
verbetering en aanpassing. De verwachting is dat dit weekend het nieuwe basisrooster op Magister 
komt.  
 
ICT 
In leerjaar 1 zijn we overgestapt naar een ander systeem van 
verstrekking van laptops. Veel leerlingen zijn voorzien van een 
nieuwe laptop. Voor deze nieuwe laptops in leerjaar 1 bestaat de 
mogelijkheid een verzekering af te sluiten. Leerlingen voor wie deze 
verzekering is afgesloten kunnen een vervangende laptop ontvangen 
als de laptop in reparatie moet. Voor leerlingen zonder laptop geldt 
deze regeling niet, dit betekent dat een leerling gedurende de 
reparatieperiode geen laptop heeft. We bevelen deze verzekering 
(die u afsluit voor de volledige schoolperiode) van harte bij u aan. U 
kunt informatie krijgen bij de mentor of op de informatieavond.  
 
We zijn op zoek naar een nieuwe medewerker ICT, de sollicitatieprocedure is in volle gang. Tot die 
tijd bemensen enkele collega’s de ICT gedurende 3 momenten per dag, de tijden hangen op de deur 
van lokaal 1.27. Leerlingen kunnen zich op die momenten melden met vragen over hun laptop.  
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Digitale leermiddelen 
De vakgroepen hebben zich afgelopen jaar gebogen over de kwaliteit van de lesmethode en 
onderzocht of er een wijziging nodig is. Een aantal vakgroepen heeft een andere methode 
aangeschaft. Een methode kan bestaan uit boeken, een digitale omgeving, of een combinatie van 
beiden. Het was al langer een wens om meer vakken volledig digitaal aan te bieden. Misschien heeft 
u ook via de landelijke media meegekregen dat er problemen zijn met de levering van leermiddelen, 
ook Houtens heeft hier last van. We blijven in contact met uitgevers en leveranciers en hopen zo snel 
mogelijk alle methodes volledig in te kunnen zetten. Als toelichting hieronder een stukje van de 
website van de VO-raad:  
 

Raad VO raad 31 augustus  
Veel scholen ondervinden problemen bij het gebruik van digitaal lesmateriaal. Verschillende leerlingen en 
soms ook docenten, kunnen niet bij het lesmateriaal. De VO-raad is in gesprek met de leveranciers om te 
zorgen dat de problemen zo snel mogelijk worden verholpen.  
De marktpartijen geven aan dat er diverse oorzaken zijn voor de problemen. Zo loopt de uitwisseling van 
gegevens tussen de verschillende systemen van partijen soms niet goed waardoor een leerling of docent geen 
toegang tot het materiaal krijgt. Ook kan het voorkomen dat ouders voor meerdere leerlingen het digitale 
lesmateriaal op één account hebben besteld waardoor de bestelling niet goed verwerkt kan worden..  
Nieuwe standaarden in gegevensuitwisseling 
De problemen bij de uitwisseling tussen systemen komen waarschijnlijk voort uit het feit dat er nieuwe 
standaarden zijn doorgevoerd in de onderwijsketen, om privacygevoelige gegevens beter te beschermen. De 
VO-raad vindt het belangrijk dat deze standaarden worden geïmplementeerd en zet zich daar binnen een 
publiek-private samenwerking voor in, maar het onderwijs mag daar geen problemen van ondervinden. De 
VO-raad ontving voor de start van het schooljaar geen signalen van marktpartijen dat de veranderingen in de 
keten mogelijk tot problemen konden leiden. 
De VO-raad dringt er bij de uitgeverijen en leveranciers op aan de problemen zo snel mogelijk op te lossen en 
helder te communiceren met de scholen over de voortgang van dit proces. Met de publiek-private partijen in 
de keten wordt nader onderzocht hoe deze problemen konden ontstaan en hoe ze in de toekomst te 
voorkomen zijn.   

 

 
 
O-  
Nieuwe aanpak Wiskunde in de onderbouw 
De oefenstof wordt digitaal aangeboden en verwerkt via de 
digitale methode Snappet. 
Snappet geeft de leerling direct feedback op het gemaakte werk 
en helpt ons, de docenten, in de les te differentiëren naar 
niveau. De bijna traditionele uitleg, het voordoen en het 
verwerken van opgaven in het schrift blijven onderdeel van de 
aanpak. Overigens zijn de benodigde werkbladen en theorie 
onderdeel van Snappet. Naast wiskunde starten we met het 
gebruik van Snappet bij Rekenen. Voor onze bovenbouw 

leerlingen is geen verandering van aanpak. 
 
Via https://vo.snappet.org/ kunt u zich verder laten informeren. 
Natuurlijk is de wiskundedocent van uw zoon of dochter bereid vragen hierover te beantwoorden. 
  

https://vo.snappet.org/
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OPROEP OUDERPARTICIPATIEGROEP (OPG) 

Praat en denk mee; kom bij de OPG! 

Wegens het vertrek van een aantal ouders, is de Ouderparticipatiegroep (OPG) dringend op zoek 

naar betrokken ouders. 

 

Wat is het doel van de OPG? 

 

Het bevorderen van de samenwerking en 

communicatie tussen ouders en school. 

 

Deelnemers 

 

 Betrokken ouders van leerlingen (gestreefd wordt 
naar 2 ouders uit elk leerjaar) 

 Directie Houtens (afwisselend boven- onderbouw) 

 Maximaal 8 keer per jaar een bijeenkomst  

 

Wat doet de OPG? 

 

 Fungeren als klankbord naar zowel directie als 
ouders. 

 Opmerkingen / ideeën van ouders voorleggen aan 
de directie. 

 Het organiseren van thema-avonden over zaken 
die bij jongeren spelen (zoals in 2016: de gevaren 
van social media). 

 

Nieuwe leden, ideeën en initiatieven zijn altijd van 

harte welkom! 

Heb je vragen of wil je je aanmelden?  

Tijdens de open avonden op  

7 en 14 september zijn wij aanwezig om 

je vragen te beantwoorden.  

 

Je kunt ook mailen naar: opg@mijnhoutens.nl 

 

 
 
 
Jaaragenda 
De jaaragenda wordt samen met de schoolgids volgende week op de website gepubliceerd. Voor nu 
alvast belangrijke data op een rijtje: 
 
Datum    activiteit 
7 september:   lesvrije dag 
7 september:    ouder-informatieavond leerjaar 1 en 2 
11 – 15 september:   brugklaskamp 
13 september:   klassenfoto’s 
14 september:   ouder-informatieavond leerjaar 3 en 4 
27 – 29 september:  uitwisselingsproject school België 
2 – 5 oktober:   CITO in onderbouw BK 
6 oktober:   Excursie Ieper voor 4e jaars TL geschiedenis groepen 
11 – 12 oktober:  4e jaars TL sectorwerkstuk 
 


