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We zijn begonnen!  

Op drie september heb ik leerjaar 3 en daarna leerjaar 4 welkom geheten in 

de aula. De bovenbouw van Houtens! In leerjaar drie voor het eerst in het 

gekozen profiel, andere groepen en vaak ook andere docenten. In leerjaar 

vier ook diverse wijzigingen van klas of mentor en enkele nieuwe docenten. 

In leerjaar drie beginnen we direct met de PTA’s, en daarmee ook met al 

kleine delen examen! In leerjaar vier is het examen natuurlijk de rode draad door het jaar heen. 

Daarnaast zijn we in de bovenbouw veel bezig met oriënteren op vervolgopleidingen, lopen de 

leerlingen stages en gaan ze meedoen aan doe-dagen op het mbo. De mentoren hebben in iedere 

klas aandacht besteed aan kennismaking met elkaar en oriëntatie op het schooljaar. Ik heb de 

leerlingen verteld dat in de bovenbouw meer zelfstandigheid, taakgerichtheid wordt verwacht, we 

bereiden immers voor op een beroepsopleiding! Daar horen deze vaardigheden bij en daar gaan we 

komende periode met de leerlingen mee aan de slag.  

Ik hoop u allen op 26 september te ontmoeten, tijdens de informatieavond van de bovenbouw. De 

uitnodiging daarvoor volgt komende week.  

Sandra Snippe, afdelingsleider bovenbouw 

 

Rode baretten veroveren Houtens!  

Vlak voor de zomer werd ik gebeld door een Kapitein. Hij bleek 

van de luchtmobiele brigade en vertelde mij over een oefening 

die op 11 september plaats ging vinden in de ‘achtertuin’ van 

Houtens.  

Mijn eerste reactie was: dat kan natuurlijk niet, we geven hier 

les! De militair snapte dat hij voor reuring zou gaan zorgen, 

maar de dag en locatie stonden al heel lang vast. 

Onderhandeling was niet mogelijk…wel wilde hij overleggen of 

defensie en Houtens iets voor elkaar konden betekenen. Er 

waren vast leerlingen die interesse hadden in defensie en meer wilden weten en leren over het 

werken bij defensie, en de luchtmobiele brigade is druk op zoek naar zowel technische als 

verzorgende nieuwe collega’s. Afgelopen woensdag was het zover. Twee groepen leerlingen hebben 

onder leiding van Gerard Visker (oud-militair, docent van o.a. het keuzevak geüniformeerde 

dienstverlening), voorlichting gekregen van militairen met rode baretten! Zowel over de organisatie, 

de verschillende onderdelen en de missie en visie van defensie, als over het hoe en waarom van de 

oefening. Daarna hebben de leerlingen met deze militairen de oefening buiten gezien. Jammer van 

de stromende regen, maar een terugkerende chinook met steeds een auto eronder door onze 

Houtense lucht, dat maakte veel goed! 

 

Nieuwe collega’s 

Voor de zomer hebben verschillende collega’s afscheid genomen van Houtens. We hebben dan ook 

een enerverende tijd van werving en selectie gehad! We zijn dit schooljaar gestart met een groep van 

15 nieuwe docenten, een nieuwe begeleider Passend Onderwijs en een nieuwe afdelingsleider!   

Afdelingsleider onderbouw stelt zich voor 
Mijn naam is Jasper Gaasenbeek, afdelingsleider van de onderbouw. Ik ben net zo nieuw op school 
als de leerlingen die in de brugklas zijn begonnen dit schooljaar. Afgelopen jaren heb ik gewerkt als 
teamleider mavo op het Griftland College in Soest. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin. 
Daarnaast houd ik van sportieve activiteiten, zoals volleyballen en hardlopen.  

Afgelopen week hebben de leerlingen uit klas 1 en 2 een goede start gemaakt. Met veel plezier heb 
ik mogen zien hoe enthousiast de mentoren bezig zijn geweest met het introductieprogramma en 
inmiddels zijn ook de eerste lessen gegeven. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten op de 
kennismakingsavond van 19 september. Graag tot dan! 
 
 



 
 
 
 

 
 
Ideeënbus leerlingenraad 
Vanaf 12 september 2019 hebben we een ideeënbus op school. 
Hij hangt naast de kantine. 
Leerlingen kunnen hier ideeën in doen wat de school zou 
kunnen veranderen. 
 
Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad ervoor gezorgd dat er 
in de klaslokalen klokken hangen.  
Wat kunnen we dit jaar doen? Dat mag jij zeggen.  
Schrijf je idee op een briefje en stop het in de ideeënbus.  

 

Kantine Houtens 

Ook dit schooljaar biedt Houtens haar leerlingen de mogelijkheid om in de 2 grote pauzes (11.00 en 

12.30 uur) iets te eten en/of drinken te kopen in de aula. Wij voeren dit nu nog uit in eigen beheer, 

vanaf oktober besteden wij de catering uit aan Uytewaal Catering. 

Leerlingen krijgen een verantwoord, gezond en eenvoudig assortiment aangeboden. Wij bieden onze 

leerlingen daarom geen producten aan als bijv. chips, snoep en dergelijke. Wij hanteren géén 

commerciële prijzen en doen ons best om de prijs betaalbaar te houden. In de aula kan alleen 

betaald worden met PIN! Medewerkers van Houtens kunnen leerlingen aanspreken op ongezond 

eten en indien nodig ongezond eten en drinken in bewaring nemen tot ná schooltijd. 

 

  



 

Wil jouw kind ook niks met NIX? 

Je hebt als ouder invloed !!! 
  
 
 

 
 

 
  
 

 
Wanneer: 8 oktober 2019, in de Week van de opvoeding 
Plaats:  Jongerencentrum Enter, Hefbrug 1, Houten 
Tijd:   Start 19.00 uur 
  
  
Shine neemt u met hun theater mee in het leven van een puber, aansluitend delen we informatie en 
ervaringen. Voor ouders die op een positieve manier naar hun kind kijken. Napraten doen we met 
een 'weer eens wat anders drankje'. 
  
De puberteit is een tijd van ontdekken. 
U als ouder staat ervoor: sweet sixteen partys, blowende vrienden, ineens naar een festival willen 
En nu? 
 

Kom ook naar Enter, dan hebben we het er over. 
Samen kom je verder, gezellig als u er ook bent. 

 
U kunt zich aanmelden bij Liesbeth.van.apeldoorn@houten.nl 
 

  

 
 

 
 

Deze avond wordt aangeboden door Shine, gemeente Houten en de GGDrU. 

 
  

mailto:Liesbeth.van.apeldoorn@houten.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_7_uaz8_jAhVNK1AKHb2uAJwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uitinhouten.nl/culturisten/144/shine--houten/&psig=AOvVaw1PKZS7YrE1tE7dxAOPmuoI&ust=1564128586206481


 
Jaaragenda 

 

12-9-2019 do Nieuwsbrief   ouders/verzorgers 

13-9-2019 vr       

14-9-2019 za       

15-9-2019 zo       

16-9-2019 ma MR Houtens 19:00-20:30 MR 

17-9-2019 di       

18-9-2019 wo       

19-9-2019 do Informatie-avond voor ouders onderbouw 19:00:00 klas 1 + 2 

20-9-2019 vr       

21-9-2019 za       

22-9-2019 zo       

23-9-2019 ma       

24-9-2019 di       

25-9-2019 wo       

26-9-2019 do Informatie-avond voor ouders bovenbouw 19:00:00 klas 3 + 4 

27-9-2019 vr 
Informatiemoment ouders/leerling over 
uitwisseling België 

15:30-16:30 leerlingen/ouders lj 3 

28-9-2019 za       

29-9-2019 zo       

30-9-2019 ma Deze week: Brugklaskamp   leerjaar 1 

1-10-2019 di       

2-10-2019 wo Uitwisseling Diest      

3-10-2019 do Uitwisseling Diest      

4-10-2019 vr Uitwisseling Diest      

5-10-2019 za       

6-10-2019 zo       

7-10-2019 ma 
      

RvT & GMR vergadering 17:30-20:30 GMR/RvT 

8-10-2019 di       

9-10-2019 wo 
Sectorwerkstukdagen (presentaties aula)   4 Tl 

      

10-10-2019 do 
Sectorwerkstukdagen (presentaties aula)   4 TL 

      

11-10-2019 vr       

12-10-2019 za       

13-10-2019 zo       

14-10-2019 ma       

15-10-2019 di       

16-10-2019 wo       

17-10-2019 do Nieuwsbrief     

 

De complete jaaragenda is te vinden op de website www.hethoutens.nl 

 

http://www.hethoutens.nl/

