
 

1 
 

  
 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 1 2017 – 2018 

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

 

                  Paginanummer  

 

   

 

Leerlingmentoren aan de slag       2 

 

Pinnen in de kantine        2 

 

Ziekmelden door ouders in Magister      2 

 

Speeddate: beroepsbeoefenaars gezocht!     3 

 

Een kijkje in de klas bij Mens en Techniek     3 

 

Docent Engels stelt zich voor       3 

 

Creatieve MBO Markt        4 

 

Teamcoördinatoren stellen zich voor      5  

 

Berichten uit het brugklaskamp       6 

 

Jaaragenda         7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Leerlingmentoren aan de slag 

Het schooljaar 2017-2018 is van start en zo ook onze nieuwe groep leerlingmentoren. Aan elke 

brugklas zijn twee leerlingmentoren gekoppeld uit leerjaar drie. Voor de zomervakantie hebben ruim 

40 leerlingen gesolliciteerd voor deze rol. Uit deze 40 leerlingen zijn dertien 3e klassers gekozen als 

leerlingmentoren.  

Tijdens de introductiedagen hebben de 

leerlingmentoren kennis gemaakt met hun brugklas 

door een deel van het sportprogramma en de 

mentorles mee te doen. Daarnaast zijn zij 

gedurende dit schooljaar de extra ogen en helpende 

handen van de docentmentoren. 

Zij krijgen dit schooljaar vier trainingen (tijdens hun 
mentorles) om de week daarop een les te kunnen 
verzorgen in hun 1e jaars mentorklas.  
 
 

Onderwerpen als groepsproces, pesten en studievaardigheden zullen aan bod komen. 
Naast deze mentorlessen  zullen de leerlingmentoren ingezet worden tijdens andere activiteiten met 

hun mentorklas. Bijvoorbeeld tijdens verschillende vieringen of uitjes met de klas. 

We zijn nu al trots op onze toppers! 

 

Pinnen in de kantine 

Sinds dit school jaar kan in de kantine zowel contant als met pin worden betaald. 

Na de herfstvakantie kan er alleen nog met pin worden betaald en niet meer met 

contant geld.  

 

Ziekmelden door ouders in Magister 

Vanaf nu is het mogelijk om via het ouderaccount van Magister uw zoon of dochter ziek te melden. U 

hoeft dan dus niet meer te bellen naar school of het bandje in te spreken! 

U kunt zelf uw kind voor de dag zelf of de volgende dag ziekmelden.  

Wat is belangrijk: 

 Alleen ouders kunnen ziekmelden! Het is belangrijk om uw ouder-account niet te delen met 
uw kind. Leerlingen hebben een eigen account, de verantwoordelijkheid voor ziekmeldingen 
ligt bij ouders. 

 Het is (nog) niet mogelijk om meldingen in Magister te doen voor bijvoorbeeld bezoek aan 
huisarts of tandarts. Dit gaat nog via een briefje bij de receptie of een telefoontje van ouders.  

 Bij ziekmelden op vrijdag kan dit alleen voor vrijdag, voor maandag kunt u dan opnieuw een 
melding doen.  

 Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. 

 Bij een ziekmelding op zondag kan dit alleen voor de maandag. 

 De ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid. 

 Ziekmeldingen kunnen niet door ouders worden verwijderd. 
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Speeddate beroepsbeoefenaars – deelnemers gezocht!  
Tijdens de informatieavond hoorde u misschien de oproep al. We zijn op zoek 
naar enthousiaste ouders/verzorgers die willen deelnemen aan een 
speeddate met leerlingen over beroepen. Om een goede vakken- en 
profielkeuze te maken en na het examen een goede vervolgopleiding te 
kiezen is het belangrijk om in kennis te maken met verschillende 
beroepsbeoefenaars.  

Het gaat om een donderdag in het najaar of voorjaar, de datum wordt nog bepaald. Wanneer de 
data bekend zijn, zullen we met alle ouders contact opnemen om af te stemmen wat mogelijk is. 

Mogen we u benaderen om een donderdag in het jaar deel te nemen aan de speeddate, stuur dan 
een mailtje naar onze decaan: riwfkaduhne@mijnhoutens.nl 

Een kijkje in de klas bij Mens en Techniek 

Bij Mens en Techniek maken de eerstejaars leerlingen 

kennis maken met het vak techniek. De eerste 

werkstukken worden gemaakt. Deze periode staat in het 

teken van de Afrikaanse Puzzel (een hele lastige puzzel), 

echt heerlijk ruikende shampoo maken en het leren 

omgaan met de meest gebruikte gereedschappen.  

 

 

En terwijl buiten de storm raast leggen tweedeklassers in het 

technieklokaal de laatste hand aan de blikjeskoelers. Dit werkstuk -dat 

volgens een werktekening gemaakt wordt- is het eerste werkstuk van de 

tweede klassen TL. Leerlingen doen hun uiterste best om zo goed 

mogelijk op maat te werken. Daarnaast moet er worden nagedacht over 

isolatie, een ontwerp voor een deksel en worden temperatuurmetingen 

verwerkt in een verslag. Kortom, een mooie opdracht om het schooljaar 

mee te beginnen! 

 

Lily Sambre stelt zich voor 

Well hello.. 

My name is Lianne, but everybody calls me Lily. I am 33 years old and I 

live in Zeist with my little dog Kyra. As you can maybe tell, I am a 

English teacher. I have a crazy passion for English, sometimes I even 

dream in English. I also have a passion for baking, dancing salsa, having 

fun with friends and traveling. I hope to see more of the world than I 

already have.  

This year I am starting a new journey at Houtens and I am very excited 

to do so. The reason for being a teacher is because I love to work with 

children, hoping to teach them English but also how to strive for the 

best and teach them that they should always believe in themselves.  

 

I hope this gave you an little impression of me. If you want to know more, please don’t hesitate to 

ask me. Kind greetings, Lily Sambre 
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Aanmelden via: riwfkaduhne@mijnhoutens.nl  
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Teamcoördinatoren stellen zich voor 
Binnen Houtens zijn er vier teamcoördinatoren, zij stellen zich graag aan u voor. 

 
Ik ben Nadia Koraichi, vakdocent Bewegingsonderwijs en dit jaar mentor 
van klas 3A. Negen jaar geleden ben ik begonnen als docent op het Anna 
van Rijn College waar ik zowel TL als tweetalige Havo/VWO klassen les gaf. 
Vijf jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar het Houtens, waar ik heb 
gemerkt dat lesgeven in mijn vakgebied op het VMBO alleen nog maar 
leuker is.  
Sinds vorig jaar heb ik de taak van teamcoördinator van het B/K bovenbouw 
team op mij mogen nemen. Samen met de andere teamcoördinatoren pak 
ik het reilen en zeilen op rondom de teams en zijn we waar nodig betrokken 
bij verschillende leerlingenzaken. U kunt mij dus tegenkomen wanneer ik 
bijvoorbeeld aansluit bij een oudergesprek.  
 

 
Mijn naam is Hilleke Steenveld, op Houtens werkzaam als docent Frans, mentor 
en teamcoördinator van het team TL-onderbouw. Al toen ik op de Heemlanden 
werkte, had ik veel affiniteit met de leerlingen op het vmbo. Daarom was de 
keus om over te stappen naar Houtens gemakkelijk gemaakt toen de school acht 
jaar geleden open ging. 

In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de keuken, ik hou enorm van lekker eten 
en koken voor anderen. Ook ben ik een liefhebber van mooie reizen en het 
ontdekken van andere culturen. 
U zult mij tegenkomen in school wanneer ik lesgeef aan uw kind, of wanneer u 
een specifieke vraag heeft over zaken op school. 

 
Mijn naam is Bart Laureij, docent Nederlands, mentor van 1C en teamcoördinator van 

team BK onderbouw. Sommige ouders kennen mij van mijn heldhaftige optreden van 

afgelopen woensdag: bij terugkomst van het brugklaskamp bleek de buschauffeur de bus 

bovenop een wespennest te hebben geparkeerd! Voor zover bekend gelukkig voor 

niemand met grote gevolgen, op mijn eigen twee wespensteken na (er waren leerlingen 

met zeven!). Vanaf morgen weer met veel plezier voor de klas, waar ik vanaf de opening 

van Houtens lesgeef. In mijn vrije tijd draai ik veel alternatieve muziek, bezoek ik 

concerten en kijk ik fanatiek en al van jongs af aan Formule 1. Daarnaast loop ik graag 

hard. Volgend jaar 10 jaar samen met mijn vriendin Loïs! Stuur me gerust eens een 

mailtje.  

 
 
 
Mijn naam is Rick Folsche. Een paar weken geleden ben ik begonnen aan mijn vijfde 
schooljaar als docent economie op Houtens. Naast het lesgeven vind ik het interessant 
mij binnen de school te richten op andere facetten dan het lesgeven. Mede daarom ben 
ik sinds vorig jaar teamcoördinator van TL in de bovenbouw. 
 
Buiten school geniet ik veel van mijn dochter Flore en zoon Julius. Ook ben ik zeer 
geïnteresseerd in het kijken naar en uitoefenen van verschillende sporten.  
Wanneer u vragen heeft of wanneer contact benodigd is en uw zoon of dochter zit de TL 
bovenbouw, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 
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Berichten uit het brugklaskamp 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is een deel van onze leerlingen nog op brugklaskamp, toch 
delen we enkele uitspraken van leerlingen die inmiddels terug zijn graag met u: 

‘Het leukste vond ik het zwemmen en het smokkelspel. We hebben niet gewonnen maar winnen is 
niet het belangrijkste. En het zwemwater was koud maar het was wel leuk’. 

‘Het leukste van het kamp was gewoon dat we gezellig waren en bijna geen ruzie tussen de kinderen’. 

‘Op zomerkamp Heino gingen we naar ons huisje en kregen we de kamerindeling te horen, daarna 
gingen we buiten sporten maar helaas regende het dus gingen we binnen in een cirkel zitten en 
gingen we vertellen over wat dierbaar is voor je. Daarna lekker gegeten en het was super lekker en 
daarna leuk gespeeld en geslapen’. 

‘Bij het huisje gingen we iets doen dat je iets mee moest 
nemen waar je een verhaal bij had, en in de avond gingen 
we het spel Ik hou van Houtens spelen’.  

‘Trouwens het eten was ook super lekker’. 

‘De bonte avond: het was een feestje om te schreeuwen en 
lekker los te gaan. Er werden ook prijzen uitgereikt, elke 
klas kreeg een prijs’. 

‘Toen gingen we lunchen en we hadden een frikandel erbij 
dat was lekker en daarna gingen we de bus in en weer die 1,5 (anderhalf) uur in de bus op weg naar 
Houten, toen we aan kwamen was er ineens een wespennest ik de berm heel veel kinderen werden 
gestoken dat was niet zo leuk maar ja daarna ging iedereen lekker naar huis. Dat was het kamp 
2017/2018’.  

 

 

Het complimentenspel 
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Jaaragenda  

  15-9-2017 vr Brugklaskamp lj1 

  16-9-2017 za     

  17-9-2017 zo     

38 18-9-2017 ma     

  19-9-2017 di     

  20-9-2017 wo 
Inhalen excursie Den Haag (MA1) 4B/K & 4TL  lj4  

Groepsfoto’s lj 1 

  21-9-2017 do     

  22-9-2017 vr     

  23-9-2017 za     

  24-9-2017 zo     

39 25-9-2017 ma MR / OPG   

  26-9-2017 di     

  27-9-2017 wo Uitwisseling België naar Houtens lj3 

  28-9-2017 do 
Uitwisseling België naar Houtens lj3 

Trefbaltoernooi voor collega's en leerlingen mentoren lj1 

  29-9-2017 vr Uitwisseling België naar Houtens lj3 

  30-9-2017 za     

  1-10-2017 zo     

40 2-10-2017 ma Cito lj1 bk 

  3-10-2017 di Cito lj1 bk 

  4-10-2017 wo 
Cito lj1 bk 

Jinc sollicitatietraining lj3bk 

  5-10-2017 do Cito lj1 bk 

  6-10-2017 vr Ieper  lj4 tl 

  7-10-2017 za     

  8-10-2017 zo     

41 9-10-2017 ma     

  10-10-2017 di     

  11-10-2017 wo Sectorwerkstuk dag lj4 tl 

  12-10-2017 do 

Sectorwerkstuk dag + presentaties aula lj4 tl 

Lob-dag + mentorpresentaties in de avond  
lj12 op bezoek bij sectorwerkstuk 

lj12 

Nieuwsbrief 2   

 
De actuele jaaragenda is ook te vinden op onze website www.hethoutens.nl 


