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We zijn begonnen!
Na een mooie vakantie en een goede startdag met personeel is het
ontzettend fijn als alle leerlingen op dinsdag de school weer binnenlopen.
We zijn goed gestart! Voor alle leerjaren is een introductieprogramma,
waardoor er uitgebreid tijd is om kennis te maken met elkaar, met de
mentor, met de docenten en met de school. Er zijn laptops en kluissleutels
uitgedeeld, de toegang tot Magister is geregeld en de eerste lessen zijn gegeven. We zijn trots op
onze leerlingen die afgelopen dagen voor een goede sfeer op Houtens hebben gezorgd!
Zoals altijd is de mentor voor u als ouder de eerste contactpersoon. De mentoren zijn het beste te
bereiken per mail. Ook kunt u bij de receptioniste een terugbelverzoek achterlaten.
Schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit:
Dick Looyé,
directeur- bestuurder
Karlijn Hoorens, afdelingsleider onderbouw
Tijdens haar afwezigheid wordt ze vervangen door Willem Schnoor.
Sandra Snippe, afdelingsleider bovenbouw.
Naast afdelingsleiders zijn er vier teamcoördinatoren. De teamcoördinator is verantwoordelijk voor
de leerlingzaken in het team en draagt zorg voor zaken die liggen tussen de taak van de mentor en
de afdelingsleider/schoolleiding.
De teamcoördinatoren zijn:
Bart Laureij
team basis/ kader/ lwoo onderbouw bartlaureij@mijnhoutens.nl
Nico Krever
team basis/ kader/ lwoo bovenbouw nicokrever@mijnhoutens.nl
Hilleke Steenveld
team tl onderbouw
hillekesteenveld@mijnhoutens.nl
Rick Folsche
team tl bovenbouw
rickfolsche@mijnhoutens.nl
De teamcoördinatoren stellen zich graag aan u voor:
Ik ben Bart Laureij, sinds de oprichting in 2010 geef ik met veel plezier Nederlands
op Houtens. Daarnaast ben ik dit jaar mentor van 2C. Sinds 2016 ben ik
teamcoördinator (TC) van BK Onderbouw (klas 1 en 2). Als teamcoördinator volg
ik leerlingen die vastlopen in de les (en hun ouders), moet ik soms streng zijn en
ben ik verantwoordelijk voor organisatorische zaken en communicatie op school.
Tevens ben ik vanaf dit schooljaar vertrouwenspersoon, samen met Aletta
Bentley. Ook ga ik in 2019 trouwen met Loïs! In mijn vrije tijd draai ik alternatieve
muziek, kijk ik films, lees ik boeken en volg ik de Formule 1 op de voet.
Mijn naam is Nico Krever en inmiddels ben ik alweer 5 jaar verbonden aan
Houtens. Naast teamcoördinator BK bovenbouw ben ik wiskundedocent en
mentor van klas 3B. In mijn rol als TC’er ben ik verantwoordelijk voor (bijna)
alle leerlingzaken van onze 3 en 4 BK leerlingen. Het eerste aanspreekpunt
voor onze leerlingen zijn de mentoren. Als teamcoördinator is het mijn taak
om mentoren te ondersteunen, daar waar onze leerlingen vastlopen heb ik
contact met die leerlingen en voer ik gesprekken met ouders van de
leerlingen. Afgelopen week hebben de leerlingen uit 3 en 4 BK een mooie
start gemaakt en kijk ik uit naar de kennismaking met u op de informatieavond van 20 september as.

Mijn naam is Hilleke Steenveld, teamcoördinator van TL-onderbouw. In mijn
team zitten alle mentoren van klas 1 en 2 voor TL en de havo kans klas. Ik zorg
er samen met mijn collega's voor dat de lessen en begeleiding van onze
leerlingen zo goed mogelijk verlopen. Voor de docenten, de leerlingen en de
ouders ben ik het aanspreekpunt bij (ingewikkelde) vragen. Naast deze taak ben
ik docent Frans en mentor van 1E. Net als Bart ga ik dit jaar trouwen! Het komt
er al snel aan, in oktober is het groot feest! Ik hou in mijn vrije tijd van koken,
reizen, films kijken en sporten. Ik hoop u te zien op de informatie-avond voor
klas 1 en 2 op donderdagavond 13 september.
Mijn naam is Rick Folsche. Vorige week ben ik begonnen aan mijn zesde
schooljaar als docent economie op Houtens. Naast het lesgeven vind ik het
interessant mij te richten op andere facetten binnen de school dan het
lesgeven. Mede daarom ben ik voor het derde schooljaar 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.

On Stage beroepenfeest: Alles mag je worden, behalve ongelukkig!
Samen met Wellant Houten organiseert Houtens dit jaar Houten On Stage!
Leerlingen worden in mentorlessen en via trainingen voorbereid op het
beroepenfeest op 27 maart 2019 in de Dome. Tijdens dit beroepenfeest kunnen
leerlingen in gesprek met verschillende beroepsbeoefenaren! Deze gesprekken
leiden tot afspraken voor de doe-dag op 10 april 2019. De beroepsbeoefenaren
nodigen leerlingen uit om in het bedrijf of de organisatie een dagdeel aanwezig te
zijn en vooral mee te doen! On Stage levert een grote bijdrage aan de
loopbaanontwikkeling van uw zoon of dochter en we zijn dan ook erg blij dat Houten
On Stage gaat komen. We gaan u als ouders ook vragen of u zich wil aanmelden als
beroepsbeoefenaar! Meer informatie op: www.houtenonstage.nl of volg ons op twitter:
@HoutenOnStage.
Alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 gaan deelnemen aan het beroepenfeest en de doe-dag.
Op de informatieavond in september maakt u kennis met de projectleider van Houten On Stage, Inge
Doorn en krijgt u informatie over het programma en de mogelijkheid om deel te nemen als
beroepsbeoefenaar. Heeft u vragen of ideeën? Stuur een mail aan Inge Doorn mail@houtenonstage.nl
AVG en privacy
Op Houtens zijn we altijd zorgvuldig met de privacy van u, uw kind en onze medewerkers. We zijn
voorzichtig met informatie die we uitwisselen en kijken kritisch naar beeldmateriaal op bijvoorbeeld
de website. De AVG schrijft voor dat we van iedere leerling (en van ouders van leerlingen jonger dan
16 jaar) expliciet toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal op diverse media. Uw
zoon/dochter ontvangt binnenkort een toestemmingsformulier via zijn/haar mentor. De mentor
ontvangt dit formulier graag ingevuld retour.
Verlof en afwezigheid
Op de website staat de verlofregeling. Bij ziekte belt u voor aanvang van het 1e lesuur naar school via
030 6344297. Vanaf 8.00 uur is de receptie bereikbaar. De ziekmelding kan ook via de knop afmelden
in Magister worden doorgegeven. Elke volgende ziektedag meldt de ouder/verzorger van de leerling
telefonisch of via Magister ziek.

Op de website vindt u tevens een verlofformulier, voor het aanvragen van bijzonder verlof. U kunt
dat formulier (laten) afgeven bij de receptie of sturen aan receptie@mijnhoutens.nl.
De receptioniste zorgt voor de besluitvorming door een teamcoördinator of afdelingsleider en zal u
per mail over dat besluit informeren. Wij houden ons bij het besluiten over bijzonder verlof aan de
leerplichtwet en overleggen waar nodig met onze leerplichtambtenaar over het wel of niet
toekennen van het bijzonder verlof.
Vertrouwenspersonen
Alle leerlingen kunnen bij hun mentor terecht als ze zich niet prettig voelen op school. Als er klachten
zijn over andere leerlingen of over medewerkers, kunnen leerlingen en ouders ook terecht bij de
vertrouwenspersonen van Houtens. U kunt zelf contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Zij
houden zich aan de klachtenregeling zoals deze op de website gepubliceerd is.
De vertrouwenspersonen zijn:
Aletta Bentley, alettabentley@mijnhoutens.nl
Bart Laureij,
bartlaureij@mijnhoutens.nl
Als het even niet lukt
Soms lukt het even niet met een leerling in de klas. Vaak door een combinatie van factoren. Als een
leerling gedrag vertoont waardoor anderen niet kunnen leren, of waardoor de docent geen les kan
geven, moet er iets gebeuren. De leerling wordt dan even tijdelijk buiten het lokaal geplaatst, of
wordt de les uit gestuurd. De leerling meldt zich dan bij Wida van Doorn, de
pedagogisch medewerkster. Zij gaat in gesprek met de leerling, de leerling kan zijn
of haar verhaal doen, er wordt gezocht naar oplossingen. Wida zorgt dat er tussen
leerling en docent een herstelgesprek plaatsvindt.
Ook bij signalen van onveilig gedrag, pestgedrag, nare berichten via social media,
kan Wida worden benaderd door medewerkers en leerlingen. Wida zoekt in
overleg met betrokkenen naar oplossingen en maakt afspraken. Wida heeft nauw
contact met mentoren, teamcoördinatoren en afdelingsleiding. Als er sprake is van
herhaaldelijk pestgedrag heeft Wida ook de rol van veiligheidscoördinator. Zij vervangt Floor Puit, zij
is met verlof. Als veiligheidscoördinator volgt Wida het pestprotocol en schakelt teamcoördinatoren
en afdelingsleiding. Leerlingen kunnen altijd bij Wida terecht en kunnen haar vinden in 1.25
Introductie klas 1 en 2
Op dinsdag 28 september zaten onze leerlingen in de aula gespannen te wachten op de start van het
schooljaar. Na een korte introductie van onze afdelingsleider Willem mochten Bart en Hilleke de
leerlingen met hun eigen mentor mee sturen naar het klaslokaal waar het programma zou beginnen.
Klas 2 startte, na een korte introductie in de klas, in de gymzaal voor een sport- en spelprogramma.
Het doel van deze spellen was samenwerken, kennismaken en de positieve groepsvorming
stimuleren. De eerste klas startte in het klaslokaal samen met hun mentor om te starten met
kennismakingsspellen. Zij gingen in de middag naar de gymzaal om een programma te doen dat
speciaal voor de eerste klas was ontwikkeld, ook met doel om samen te werken en snel een fijne klas
te worden. Op de tweede dag hebben de klassen gewerkt aan een klassenkunstwerk, er is
geschilderd en getekend. Komt u de resultaten tijdens de ouderavond bekijken?
In de eerste week is veel aandacht geweest voor groepsvorming. Dit programma is speciaal
ontwikkeld door onze mentorcoaches die met veel zorg de juiste oefeningen, energizers en spellen
uitzoeken. Aan het eind van de week heeft elke klas klassenafspraken gemaakt en heeft de mentor
gezorgd voor een plattegrond zodat alle kinderen weten waar ze in de klas zitten. De eerste week
was intensief en vol nieuwe indrukken. We kijken met veel plezier uit naar het komende schooljaar!

Schoolrekening
Dit schooljaar zal de facturering van de schoolrekening anders verlopen dan u van ons gewend bent.
Aankomende week ontvangt u van ons de eerste schoolrekening met daarop de vrijwillige
ouderbijdrage.
De kosten zijn als volgt opgebouwd:
verzekering € 10,00
feesten € 9,00
sportdagen € 11,00
LOB activiteiten € 7,50
Vrijwillige bijdrage € 7,50
Borg kluisje € 10,00 (alleen voor instromers en leerjaar 1)
Gedurende het schooljaar zullen wij de excursies/activiteiten per leerjaar factureren.
Op de website www.hethoutens.nl bij ouders/verzorgers, kunt u de schoolrekening vinden met
daarop kosten en data excursie/activiteiten, zo kunt u zien welke kosten er in welke maand
gefactureerd gaan worden.
Gymkleding bij Houtens
Het nieuwe schooljaar is gestart en we informeren u graag over de afspraken mbt gymkleding op
Houtens. Elk leerjaar heeft zijn eigen kleur shirt, de eerstejaars leerlingen dragen dit jaar een rood
shirt en houden deze kleur gedurende hun tijd op Houtens. De leerlingen kunnen een gymshirt
kopen bij de kantine. Dit is niet verplicht, er mag ook zelf een shirt in de kleur van het leerjaar
aangeschaft worden. Het shirt dat op school te koop is is een dry-fit sportshirt met het logo van
Houtens en kost € 10,50. Het shirt kan via pin betaald worden. Mocht uw zoon/dochter niet
beschikken over een pinpas, dan is er een mogelijkheid om via de leerlingenadministratie een link te
ontvangen om via iDEAL te betalen, u kunt dan een mail sturen, met naam en klas van de leerling aan
administratie@mijnhoutens.nl. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, kan uw kind zich melden bij
de administratie voor zijn/haar shirt.
De leerlingen sporten in sporthal The Dome en alleen zaalschoenen zijn toegestaan zonder zwarte
zolen. Deze schoenen kunnen ook gebruikt worden als we buiten sporten omdat we gebruik maken
van het kunstgrasveld. Leerlingen mogen zelf kiezen of zij een lange of korte sportbroek willen
dragen.
Informatieavonden
Eerder heeft u van ons de uitnodiging voor de informatieavond ontvangen. Graag herinneren wij u
hieraan in deze nieuwsbrief. De informatie over het programma voor deze avond is terug te vinden
op onze website http://hethoutens.nl




Donderdag 13-september 2018

informatieavond ouders lj 1 + 2
(muv klas 1b)

Donderdag 20-september-2018

informatieavond ouders lj 3 + 4 (en
klas 1b)

Lid voor de OPR gezocht
Elk Samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is een
medezeggenschapsraad die de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch bekijkt
en hierin mee denkt. De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het
ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staan de afspraken die het Samenwerkingsverband
heeft gemaakt over passend onderwijs. Daarnaast kijkt de OPR met een kritische blik naar de
plannen van het Samenwerkingsverband en denkt ze mee over belangrijke thema’s op het gebied
van passend onderwijs.
Van elke school van het Samenwerkingsverband is er een ‘vertegenwoordiger’ die 4 keer per jaar op
een dinsdag avond naar deze overleggen gaat. Dit kan een docent zijn, maar ook een ouder. Zou u
graag mee willen denken over de wijze waarop de ondersteuning binnen het samenwerkingsverband
wordt ingericht en over belangrijke thema’s op gebied van passend onderwijs? Laat dan weten aan
anitableijenberg@mijnhoutens.nl waarom u de juiste persoon bent om deel uit te maken van de
OPR.
Magister
Met Magister is er altijd en overal op elk device (telefoon, tablet,
laptop) de laatste informatie van school beschikbaar voor leerlingen
én ouders. Actuele roosterwijzigingen, berichten en mededelingen
zijn direct in te zien. Ook is er toegang tot roosters, studiewijzers, de laatste cijfers en digitaal
lesmateriaal. Maar hoe weet je nu als brugklasser of als brugklas ouders of verzorgers hoe alles
werkt? En wat je er mee kunt?
We begrijpen heel goed dat wat extra informatie heel fijn kan zijn. Daarom hebben we op de ‘Aan de
slag’ pagina voor leerlingen en ouders op magister.nl/leerling-ouder alle functionaliteiten van
Magister app én web op een rijtje gezet.
Schoolfotograaf
Dit schooljaar worden de schoolfoto’s gemaakt door Foto Koch.
De foto’s worden gemaakt op:
Vrijdag 05-10-2018: portretfoto’s brugklasleerlingen
Maandag 26-11-2018: klas 2 t/m 4 en klassenfoto’s
Donderdag 06-12-2018: inhaalmoment (van 9.00 – 10.00 uur)

Val op - fiets verlicht!
In de bijlage bij de nieuwsbrief vindt u een bericht over veilig fietsen in het donker.
Wij zijn, net als u, betrokken bij onze leerlingen, uw kinderen. Wilt u opletten dat
de verlichting van de fiets waarop uw zoon/dochter naar school komt het doet (en
blijft doen)?
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Training leerlingmentoren + begeleiders

15:30 - 16:00

Leerlingmentoren in mentorles
Informatie - avond voor ouders onderbouw

19:00:21.00

lj 1 en 2 (muv 1b)

Informatie-avond voor ouders bovenbouw

19:00:21.00

lj 3 en 4 (incl 1b)

16.30 uur

lj 1
lj 1
lj 1
lj1
lj 1
lj 3

Dansvoorstelling: workshops
Dansvoorstelling: de voorstelling

18:45 - 21:00

3TL
3TL

Schoolfotograaf

08:30-12:00

leerjaar 1

Brugklaskamp 1A/1B/1C/1D
Brugklaskamp 1A/1B/1C/1D
Brugklaskamp alle brugklassen
Brugklaskamp 1E/1F/1G
Brugklaskamp 1E/1F/1G
Bijeenkomst België leerlingen en ouders

Uitwisseling België naar Houtens
Uitwisseling België naar Houtens
Kick off On stage
Uitwisseling België naar Houtens

Sectorwerkstukdag 1
Sectorwerkstukdag 2
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Lj 3
Lj 3
16:00:00
Lj 3

hele schooldag
hele schooldag

De jaaragenda is ook te vinden op onze website.

4TL
4TL
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