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Bericht van de schoolleiding
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn gestart met een nieuw schooljaar en wat is het mooi dat we weer
naar school kunnen! Hopelijk wordt het schooljaar 2021-2022 een
schooljaar met zo min mogelijk thuisonderwijs en kunnen we leerlingen
op school blijven ontvangen.
Een spannende start voor onze brugklassers. Na de introductieactiviteiten
zijn de lessen ook voor hen begonnen. Voor ons allemaal geldt dat we blij zijn dat we weer naar
school kunnen, als is dat nog met een enkele beperking. Hopelijk duurt het niet lang meer voordat
we ook de laatste coronamaatregelen los kunnen laten. De snelheid waarmee dit gaat, hangt mede
af van het aantal leerlingen en medewerkers dat gevaccineerd is. De beslissing voor wel of geen
vaccinatie is een individuele keuze, maar het gaat ons wel enorm helpen om zo snel als mogelijk af te
komen van alle beperkingen.
Met behulp van de extra gelden van de overheid uit het Nationaal Programma Onderwijs hebben we
plannen gemaakt om leerlingen te helpen met mogelijke onderwijsachterstanden. De inschrijving
voor keuze-uren (KZU) en keuze-activiteiten-uren (KAC) is inmiddels geopend. De extra gelden gaan
we ook gebruiken voor activiteiten op het gebied van sport en cultuur.
De afgelopen tijd heeft duidelijk gemaakt dat de school meer is dan een instituut voor
kennisoverdracht. Minstens net zo belangrijk is de school als ontmoetingsplek voor jongeren en als
sociaal netwerk. We zetten daarom extra in op onderwijsactiviteiten waar de leerlingen van kunnen
genieten. Zo zijn de vierdejaars leerlingen in de eerste schoolweek met elkaar twee dagen op pad
geweest in Nederland, in deze nieuwsbrief vertellen zij daar meer over.
Ik wens iedereen een fijn schooljaar en wij doen ons uiterste best om leerlingen met plezier naar
school te laten gaan.
Dick Looyé, directeur-bestuurder

Reminder:
inschrijven Keuze-uren (KZU) en keuze-activiteiten-uren (KAC)
De inschrijving voor keuze-uren (KZU) en keuze-activiteiten-uren (KAC) is inmiddels geopend.
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben vorige week hierover een brief met
informatie ontvangen. Leerlingen schrijven zich twee keer in: één keer voor KZU en één
keer voor KAC, via twee verschillende inschrijfmodules. Bij de inschrijfmodules staan
korte omschrijvingen van de activiteiten. Inschrijven kan tot en met uiterlijk donderdag
16 september a.s.
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Terugblik introductie-activiteiten
Tijdens de eerste schoolweek waren er verschillende activiteiten, de leerlingen vertellen hier graag
meer over.
Fort Vechten (leerjaar 3)
Amber van Rooijen 3a: “Wij zijn met de derde klas in de introductie week naar
Fort Vechten geweest. We gingen daar heen op de fiets. Toen we aankwamen
werden we verwelkomd bij de ingang en kregen we uitleg over wat we gingen
doen. Als eerste gingen we naar een lange tokkelbaan door het bos heen, je
mocht met meerdere mensen tegelijk. Ook gingen we boogschieten, maar dat
was wel heel erg moeilijk. Daarna gingen we nog een keer klimmen dat was een
stuk langer dan de eerste keer. Je moest steeds tussen twee bomen oversteken.
Toen we dat gedaan hadden waren we helemaal klaar, toen moesten we weer
met zijn alle verzamelen en kregen we nog wat te drinken mee.”
De leerlingen van leerjaar vier zijn twee dagen op excursie geweest naar respectievelijk Rotterdam,
Arnhem en Egmond.

Rotterdam
Quinty Geijskes & Mirre Koot (beiden uit klas 4E)
“Onze tweedaagse excursie was naar Rotterdam. Onze groep verbleef in
de kubuswoningen. De eerste dag gingen we een stuk lopen langs de
Euromast op weg naar een graffitiworkshop.
Later die avond gingen we nog even naar het
strand.
De tweede dag gingen we naar een IPad film
festival. Hier hebben we in groepjes een filmtrailer gemaakt. Later
hebben we vrije tijd gehad in Rotterdam stad. Diezelfde dag gingen we
met de bus terug naar school en hebben we als afsluiting een BBQ gehad met alle vierde klassen. We
hebben het erg naar ons zin gehad en veel geleerd deze excursie.”
Arnhem
Pepijn Straks (4G):
“Wij zijn naar Arnhem geweest en de eerste
dag gingen naar een museum en een
spooktocht. De tweede dag was leuk, we
gingen naar de stad. Mountainbiken vond ik
het leukste van de 2 dagen.”

Egmond aan Zee
Nuri Kourtit (4H): “Onze excursie ging naar Egmond aan Zee, het was erg leuk. Toen we daar
aankwamen gingen we meteen naar het strand volleyballen en een cursus surfen doen. Toen we
daar klaar mee waren gingen we naar
de Stay Okay om even bij te komen
en te eten. Later die avond gingen de
docenten alle leerlingen vragen om
zich klaar te maken want ze wilde
wat leuks doen, naar het strand
lopen om een kampvuur te maken,
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helaas ging dat niet door maar het was wel gezellig want in de avond gingen we alsnog een
kampvuurtje bij de Stay Okay maken en zaten alle leerlingen er gezellig omheen te praten met
muziek. De volgende dag hadden we een fietsspeurtocht door Egmond. Ook zijn we naar Alkmaar
gegaan om daar lekker rond te lopen en te genieten zonder docenten die met je mee moeten gaan.
Aan het eind van de dag hadden we met alle klassen een bbq en was iedereen aan het bijpraten over
waar zij heen waren gegaan. Ik zelf heb er heel erg van genoten en ben blij dat ik mee ben gegaan.

Medezeggenschap bij Houtens: uw stem telt!
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van Houtens zoekt betrokken
ouders/verzorgers van leerlingen van Houtens.
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is er een vacature. De MR is het enige orgaan op school
waar ouders formeel instemmings- en adviesrecht hebben. In de MR overlegt een afvaardiging van
personeel, leerlingen en ouders ongeveer zes keer per jaar met de schoolleiding.
Ouders praten mee over onderwijsbeleid, de begroting en alle andere beleidszaken die ter tafel
komen. Denk hierbij aan het schoolplan, bring your own device, vrijwillige ouderbijdrage,
schoolrekening etc. De bijdrage van ouders is niet alleen wettelijk verplicht, maar is ook in de
praktijk waardevol. Een mooie manier om bij te dragen aan het reilen en zeilen op de school van uw
kind. Uw stem telt!
Informatie en aanmelding
Ouders/verzorgers die één of meer kinderen op Houtens hebben, kunnen zich kandidaat stellen.
Ieders deskundigheid wordt op prijs gesteld!
Als u belangstelling heeft, dan kunt u voor meer informatie een e-mail, met vermelding van uw
telefoonnummer, sturen naar louisdalenberg@mijnhoutens.nl, dan wordt er contact met u
opgenomen.

Oproep ouderpanel
Nieuwe leden gevraagd!
Heeft u als ouder vragen of ideeën over het onderwijs of de organisatie van Houtens? Of wilt u graag
iets doen voor de school? Doe mee met het Ouderpanel! We hebben uw inbreng nodig. Want aan
het eind van dit schooljaar vertrekken een paar leden, nadat hun kinderen Houtens verlaten hebben.
Liefst zien we vanuit elk leerjaar twee ouders in het panel, voor volgend schooljaar graag vanuit het
eerste en tweede leerjaar.
Wat is het Ouderpanel?
Het Ouderpanel is een enthousiaste club betrokken ouders, die fungeert als klankbord voor de
schoolleiding. En om vragen namens ouders aan de school over te brengen. Zo kunnen we de
communicatie tussen ouders en schoolleiding zo optimaal mogelijk laten verlopen.
Daarnaast organiseert het Ouderpanel elk jaar een thema-avond voor de ouders van de school over
een belangrijk onderwerp bijvoorbeeld omgaan met kinderen in de pubertijd of gebruik en misbruik
van sociale media. En het OP helpt mee met andere activiteiten, waar inbreng van ouders nuttig en
nodig is zoals bijvoorbeeld Houten On Stage en de informatieavonden voor nieuwe leerlingen. Helaas
konden deze laatste activiteiten het afgelopen jaar vanwege corona niet of alleen online plaats
vinden.
Het gaat bij het Ouderpanel dus om meedenken en ook iets doen voor de school. Natuurlijk zijn het
op de eerste plaats de leerlingen, onze kinderen, die daarin veel kunnen betekenen. Maar daarnaast
stelt Houtens de inbreng van de ouders zeer op prijs. Je leert er als ouder veel van en raakt (nog)
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meer betrokken bij de school. We komen ongeveer 8 x per jaar bij elkaar met een vertegenwoordiger
van de schoolleiding op een woensdagavond. In het schoolgebouw of zoals de laatste tijd online.
Wat heeft het Ouderpanel de afgelopen periode gedaan?
We hebben met de schoolleiding over veel onderwerpen gesproken en gevraagd of ongevraagd
geadviseerd. Bijvoorbeeld over het online-onderwijs, dat sinds de corona-uitbraak zo belangrijk
werd. We organiseerden met de school een enquête over dat onderwerp. Daarnaast ging het
bijvoorbeeld over het omgaan met de corona-maatregelen, de kwaliteitsrapportage, de
ondersteuning, het werk van de vertrouwenspersonen of de schoolfotograaf. Allemaal grote of
kleinere issues, die spelen op school.
Heeft u interesse om deel te nemen aan het Ouderpanel of nog vragen? Stuur een mailtje naar
ouderpanel@mijnhoutens.nl

Schoolfotograaf
In de eerste schoolweek was de schoolfotograaf bij Houtens. Binnenkort
ontvangen leerlingen een kaartje met inloggegevens waarmee de foto’s
bekeken en besteld kunnen worden (via foto.vormGeGeven.nl). Het is
handig wanneer de leerling met de telefoon een foto maakt van het kaartje
zodat bij eventueel verlies van het kaartje de inlogcode nog beschikbaar is.
U wordt op de hoogte gebracht wanneer de leerling de inloggegevens heeft
ontvangen. De foto’s worden na betaling naar het opgegeven huisadres gestuurd.

Levering leermiddelen
Wellicht heeft u via de media al vernomen dat de leverancier van leermiddelen Van Dijk, die ook de
leermiddelenpakketten van onze leerlingen verzorgd, problemen heeft met de levering.
Op dit moment hebben nagenoeg alle leerlingen van Houtens hun
pakket geleverd gekregen.
Sommige titels zullen in het leermiddelenpakket nog ontbreken,
omdat levering daarvan afhankelijk is van de beschikbaarheid bij de
uitgevers. Uitgevers hebben aangegeven dat zij kampen met een
papiertekort en een tekort aan containers, waardoor ook zij hun
leermiddelen later dan gebruikelijk kunnen leveren. De bestelde ontbrekende boeken worden, zodra
beschikbaar, nageleverd. Van Dijk gaat er vanuit dat uiterlijk week 43 alle naleveringen verwerkt zijn.
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Impact van corona – onderzoek GGD
Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit
verstrekkende gevolgen. De GGD’en in Nederland willen de impact van corona op de gezondheid,
leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart brengen. GGD regio Utrecht voert daarom in septemberoktober 2021 een online vragenlijstonderzoek uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van scholen voor
voortgezet onderwijs in de regio Utrecht: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Ook op onze
school vindt dit onderzoek plaats.
Waarom dit onderzoek?
De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd levert veel informatie op over de gezondheid, het welzijn en
de leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs en de impact van corona. De school ontvangt
een eigen schoolrapportage met informatie die gebruikt kan
worden voor het gezondheidsbeleid van de school. De
gemeentelijke cijfers geven richting aan het beleid van de
gemeenten in de regio Utrecht rondom gezondheid. Omdat alle
GGD’en in Nederland deze monitor uitvoeren, komen ook
landelijke cijfers beschikbaar die gebruikt worden in het landelijke
gezondheidsbeleid. De GGD’en werken samen met GGD GHOR
Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor doorgaans één keer in de vier jaar uit. De Corona
Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting.
Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een
docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen,
zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. De deelname aan het onderzoek is
vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het
onderzoek voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ouders/verzorgers en leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie
over het onderzoek.
Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Dan kunt
u contact opnemen met Nelleke de Vos (onderzoeker) via ndevos@ggdru.nl of telefoon 030
6086086. Of kijk op de website van GGD regio Utrecht www.ggdru.nl/scholen bij Corona
Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Overzicht trainingen Santé Partners najaar Houten
In oktober organiseert Santé Partners weer diverse trainingen voor pubers en ouder/verzorgers.
Opkomen voor jezelf (12 tot en met 16 jaar)
Deze training is voor jongeren uit Nieuwegein en Houten. Meer informatie
is te lezen in de flyer.
Bewust omgaan met je puber (voor ouders/verzorgers)
Het belangrijkste in de relatie met je puber is dat je als ouder/verzorger in
contact bent en blijft met je kind. Tijdens de puberteit is het hebben van contact niet meer zo
vanzelfsprekend. Als ouder krijg je soms het idee niet tot weinig tot je kind door te kunnen dringen.
Tijdens de training staat het onderhouden van goed contact centraal. Meer informatie vind u hier.
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Join us
In Nederland voelt 8% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar zich chronisch eenzaam. Deze jongeren voelen zich dag-indag-uit alleen en weten niet hoe ze dat moeten veranderen. Join us brengt hier verandering in door jongeren samen te
brengen en hen te helpen sociaal sterker te worden!

Join us helpt jongeren sociaal sterker te worden
Join us helpt jongeren die het lastig vinden om contact te maken
met leeftijdsgenoten. In Houten starten twee nieuwe groepen. Eén
voor jongeren van 12 tot 18 jaar en één voor jongeren tussen de
18 en 25 jaar. Iedere twee weken ontmoeten de jongeren elkaar
bij jongerencentrum Enter. Samen doen ze allerlei activiteiten die
ze zelf bepalen en organiseren. Denk aan gamen, films kijken,
spelletjes doen of externe activiteiten. Tijdens de avonden zijn er
ervaren begeleiders (de jongerenwerkers van ‘van Houten&co’)
aanwezig die de jongeren helpen met het verbeteren van hun
sociale vaardigheden en het versterken van hun zelfbeeld.
Drempelvrees
“Ik vond het spannend om naar Join us te gaan. En ook een beetje stom!”, zegt Lisa (17 jaar). Ze
vertelt: “Voordat ik naar Join us ging had ik bijna geen vrienden. Ik wilde wel meer vrienden, maar
wist niet hoe ik het moest aanpakken. Tot ik hoorde van Join us. Ik vond het een beetje stom om te
gaan. Ik had toch geen probleem? Gelukkig ben ik gegaan. Ik voel me prettig in de groep en heb er
leuke meiden ontmoet waarmee ik afspreek, ook buiten Join us.”
Kom erbij: Join us!
Jongeren kunnen zichzelf gratis aanmelden via de website van Join Us.
Op www.join-us.nu vindt u meer informatie en veel ervaringsverhalen van jongeren. Join us Houten
wordt uitgevoerd door ‘van Houten&co’. Voor meer informatie over Join Us in Houten:
https://www.join-us.nu/locaties/join-us-houten-12-18-jaar/

Jaaragenda 2021-2022
De jaaragenda is te vinden op de website van Houtens.
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