Nieuwsbrief 2

2020 – 2021

Inhoudsopgave
Bericht van de schoolleiding .................................................................................................................... 2
Inhaalprogramma leerachterstanden door corona (subsidie OCW) ....................................................... 2
Open lesmiddagen, informatieavonden en open avond ......................................................................... 2
Informatie over Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB) .............................................................. 3
Halt .......................................................................................................................................................... 4
Schoolfotograaf. ...................................................................................................................................... 4
Profielwerkstuk examenklassen 4TL ‘nieuwe stijl’ .................................................................................. 5
Activiteiten jongerenwerk Houten in de herfstvakantie ......................................................................... 5
Schoolgids ................................................................................................................................................ 6
Jaaragenda ............................................................................................................................................... 6

1

Bericht van de schoolleiding
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Afgelopen dinsdag hebben we in de persconferentie
aanvullende en aangescherpte maatregelen gehoord in verband met het coronavirus. De VO-scholen
blijven open. Wel worden mondkapjes op Houtens verplicht gesteld vanaf maandag 26 oktober. In
overleg met de GMR is besloten het gebruik van mondkapjes te verplichten, we wachten daarmee niet
op de noodwet.
Het dragen van mondkapjes stellen we verplicht in het schoolgebouw op de gangen en in de aula. Als
een leerling eet of drinkt mag het mondkapje af. Tijdens de lessen hoeft geen mondkapje te worden
gedragen. De vuistregel is dat je een mondkapje draagt als je loopt en dat als je zit in een leslokaal het
mondkapje af kan. Aanvullend kan het zijn dat een docent tijdens een praktijkles van leerlingen vraagt
om een mondkapje te dragen, aangezien de 1,5 meter afstand tijdens praktijksituaties vaak niet te
waarborgen valt. Ook leerlingen mogen besluiten het mondkapje tijdens de les te dragen als zij dit
prettig vinden. De leerling kan dit bij aanvang van de les melden bij de docent.
Op dit moment is er op Houtens ‘ontwikkelweek’ en volgen leerlingen vanuit huis verkorte lessen.
Vorig schooljaar hebben we ervaring opgedaan met het verzorgen van online lessen, we hebben er
vertrouwen in dat deze lessen goed verlopen. We zijn uiteraard nieuwsgierig naar de ervaringen van
deze week. Vooruitkijkend staat er op donderdag 19 november een studiemiddag gepland, waarin
wij verder werken aan onderdelen uit ons schoolplan. Leerlingen zijn die middag na het 3e lesuur vrij
(12.20 uur).
Hoewel sommige leerlingen de middagen deze week al een beetje als vakantie zullen ervaren staat
volgende week een echte vakantieweek te wachten. Wij wensen iedereen een goede herfstvakantie,
ook nu op reis gaan even niet echt tot de mogelijkheden behoort.

Inhaalprogramma leerachterstanden door corona (subsidie OCW)
Houtens heeft onlangs een subsidie toegekend gekregen voor het
organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma. De
subsidieregeling is bedoeld voor het organiseren van een inhaal- en
ondersteuningsprogramma in de periode tussen de zomervakantie
van 2020 en het eind van de zomervakantie van 2021. Het
programma is bedoeld voor leerlingen met een onderwijsachterstand
of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden,
veroorzaakt door de gehele/gedeeltelijke sluiting van de school vanwege de uitbraak van COVID-19.
Kort na de herfstvakantie start Houtens met extra begeleiding vanuit de studieklas (buiten de
reguliere lestijden) Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen een bericht via de
mentor.

Open lesmiddagen, informatieavonden en open avond
Leerlingen (en ouders) in groep 7 en 8 gaan zich dit schooljaar
voorbereiden op het maken van een schoolkeuze. Op dit moment is
het helaas niet mogelijk om ouders op school te ontvangen om kennis
te maken met de school. De open lesmiddag gaat wél door, leerlingen
uit groep 8 kunnen zich inschrijven om mini-lessen te volgen op
Houtens. De inschrijfformulieren staan op de website. De
informatieavond voor ouders gaan wij online vormgeven. Op welke
manier de open avond plaats zal vinden is op dit moment nog onduidelijk.
2

Informatie over
Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB)
Op Houtens staat het loopbaanleren van de leerling centraal. Dit is een proces van bewust en actief
onderzoeken en realiseren van mogelijkheden, waarden en ambities. Een ervaring in de
beroepspraktijk is vanuit ons onderwijsperspectief ontzettend waardevol. Helaas worden momenteel
veel activiteiten afgelast door de huidige situatie. Hieronder vindt u de laatste ontwikkelingen.
Houten on Stage
Met pijn in ons hart hebben we besloten Houten On Stage dit
schooljaar niet te organiseren. We vinden de situatie rondom het
coronavirus te onvoorspelbaar en hebben om die reden besloten om
Houten On Stage uit te stellen naar schooljaar 21-22. Het stageteam van Houten On Stage zet zich
ook dit jaar in voor een goede verbinding tussen de leerlingen, bedrijven en de gemeente. Heeft u
vragen, suggesties, leuke ideeën? Neem contact op met mail@houtenonstage.nl.
Voorlichting mbo’s
Alle open dagen van de mbo’s uit de regio zijn afgelast. Ook de oriëntatieweken waarbij leerlingen
workshops kunnen volgen gaan niet door. Gelukkig bieden de mbo’s steeds meer online open dagen,
voorlichtingsfilmpjes en andere online activiteiten aan. Binnen ons LOB programma besteden we in
de mentorlessen aandacht aan deze activiteiten. Via onze LOB-website www.lob.hethoutens.nl
houden we u op de hoogte over de activiteiten en kunt u handige links vinden om uw kind te helpen
bij het maken van de juiste loopbaankeuzes.
Stages
Een aantal leerlingen uit onze vierdejaars basis/kader-klassen is dringend op zoek naar een
stageplek. Met name in de zorg, horeca, sport en onderwijs is het op dit moment erg lastig een
stageplek te vinden. Onze leerlingen mogen ook bij familieleden stage lopen. Wanneer u binnen uw
bedrijf of het bedrijf waar u werkzaam bent nog een enthousiaste stagiair kunt gebruiken, mail dan
naar decanaat@mijnhoutens.nl. De stage voor BK4 loopt van 26 oktober t/m 6 november, alle
vmbo’ers uit klas 3 lopen stage van 12 t/m 23 april 2021.
Wij willen vooral kijken naar de mogelijkheden om onze leerlingen een alternatieve beroepspraktijk
ervaring aan te bieden. We zoeken voor dit schooljaar naar opdrachtgevers om onze leerlingen
opdrachten voor te laten maken, stage adressen voor de bovenbouw, (online) gastsprekers en
kleinschalige bedrijfsbezoeken die ondanks de maatregelen door kunnen gaan.
Bent u enthousiast om bij te dragen aan ons beroepsonderwijs of heeft u een mooie stageplek bij het
bedrijf waar u werkt? Laat het ons weten via decanaat@mijnhoutens.nl.
Overige LOB activiteiten
Na de herfstvakantie zijn nog enkele activiteiten gepland die niet in de oorspronkelijk bedachte vorm
doorgaan. De opleidingencarrousel voor leerjaar 3 op 28 oktober krijgt mogelijk een andere
invulling/vorm, leerlingen worden hierover geïnformeerd.
De voorlichtingsmomenten op donderdag 26 november over vakken-/profielkeuze (leerjaar 2) en
over doorstroom havo 4 (4TL) worden online georganiseerd, hierover ontvangt u tijdig bericht.
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Halt
Al een paar jaar werkt Houtens samen met Halt. Zo is er elke maand op Houtens het
Halt-spreekuur, waarvoor uw zoon/dochter kan worden uitgenodigd. We zetten het
Halt-spreekuur graag in, in plaats van een schorsing of andere strafmaatregel. Hierbij
informeren we u over waar de samenwerking met Halt voor dient.
Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit en geeft
op honderden scholen in het land voorlichtingen over maatschappelijke thema’s zoals: groepsdruk,
online veiligheid en jeugdcriminaliteit. Daarnaast geeft Halt sinds een paar jaar ook spreekuren op
scholen. Deze spreekuren worden ingezet bij leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen,
zoals (herhaaldelijk) storend en grensoverschrijdend gedrag tijdens de les, maar ook fysieke- en
verbale agressie, vernieling of verzuim (spijbelen).
Vaak worden jongeren die probleemgedrag op school vertonen de klas uit gestuurd of geschorst. Dit
is echter een disciplinerende maatregel en nauwelijks een inhoudelijke interventie om kinderen tot
inzicht en normbesef te brengen. Daarom wordt een leerling op Houtens door de pedagogisch
medewerker opgevangen om te werken aan herstel met de docent. Daarnaast heeft Houtens het
Halt-spreekuur ingezet. Vanuit dit spreekuur gaan jongeren met een Halt-medewerker in gesprek om
recht te zetten wat verkeerd is gegaan. Door te leren van hun fouten voorkomen zij schorsing of
erger: aangifte en in aanraking komen met het strafrecht. Tijdens de spreekuren laat Halt jongeren
reflecteren op het incident (bewustwording) en is er aandacht voor excuus maken en het aanleren
van sociale vaardigheden. Halt betrekt hierbij, waar dit nodig is, de ouders/verzorgers en docenten.
Soms sluiten ouders ook aan tijdens het spreekuur.
In overleg met de leerlingcoördinator, onze pedagogisch medewerker, de mentor en/of de
schoolleiding komt een Halt-oproep tot stand. Als uw zoon/dochter in aanmerking komt voor het
Halt-spreekuur, hoort u dat van de mentor.

Schoolfotograaf
Woensdag 18 november a.s. (van 8.30 tot 15.30 uur) is schoolfotograaf Koch bij
Houtens. De schoolfotograaf maakt deze dag foto’s van de leerlingen van alle
leerjaren. Er worden individuele foto’s gemaakt. Deze foto’s gebruikt Houtens
voor het administratiesysteem Magister. Per klas worden de individuele foto’s
in een collage geplaatst (als alternatief voor de klassenfoto), de collage wordt
alleen aan betrokkenen beschikbaar gesteld, dat wil zeggen de leerlingen die
dagelijks bij elkaar in de klas zitten. De foto’s worden niet openbaar gepubliceerd.
Nadat de foto’s zijn gemaakt ontvangt uw kind via de mentor een inlogkaart waarmee u de gewenste
foto’s kunt bestellen via de website van Foto Koch (dit is uiteraard geen verplichting).
Als u echter geen inlogkaart wilt ontvangen kunt u dat voor dinsdag 27 oktober a.s. laten weten per
mail aan directiesecretariaat@mijnhoutens.nl, u ontvangt dan geen inlogkaart om de foto’s te
bestellen.
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Profielwerkstuk examenklassen 4TL ‘nieuwe stijl’
Ieder schooljaar starten de examenleerlingen in de vierde
klas van de theoretische leerweg aan het begin van het
jaar met het profielwerkstuk. Dit profielwerkstuk bestaat
uit een onderzoeksverslag, een presentatie en het maken
van een product. Het is een examenonderdeel dat
leerlingen in het examenjaar afronden. Ze leren hiermee
werken aan een grote opdracht, ze leren omgaan met
zelfstandigheid en een presentatie geven. Dit zijn
vaardigheden die de leerlingen bij een vervolgopleiding
nodig hebben. Dit schooljaar was de presentatie anders
dan dat we gewend waren. Dat heeft alles te maken met
de maatregelen rondom het Coronavirus. Voorgaande
jaren presenteerden alle leerlingen hun onderzoek als slotstuk van twee profielwerkstukdagen in de
aula van de school. De aula werd dan omgetoverd in een markt, waarbij alle leerlingen een eigen
marktkraampje mochten inrichten en hun uitkomsten konden presenteren aan docenten, ouders,
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en bekenden.
Vanwege de geldende richtlijnen was dit niet mogelijk en was er een heel mooi alternatief. Alle
leerlingen presenteerden hun profielwerkstuk aan de vakdocenten en de overige groepjes die
werden begeleid door de vakdocent. Zo stonden er in ieder lokaal marktkraampjes die waren
ingericht door de leerlingen. Een hele mooie manier van presenteren en daarbij een beoordeling die
recht doet aan het vele werk wat verzet is door de leerlingen. Een succesvolle afsluiter van een mooi
project.

Activiteiten jongerenwerk Houten
in de herfstvakantie
In de herfstvakantie organiseren het jongerenwerk
in Houten verschillende activiteiten. Kijk op
https://www.vanhoutenenco.nl/ voor het
volledige programma.
Vanaf vrijdag 2 oktober is het tienercafé weer elke
vrijdagmiddag open van 15.30-17.30 in het
jongerencentrum. Hier kunnen tieners vanaf groep
7 t/m een jaar of 15 naar toe, meedoen met
workshops, tafelvoetballen, kletsen, spelletje
doen.
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Schoolgids
De schoolgids 2020-2021 is onlangs op de website geplaatst en is te vinden onder het kopje
‘praktische informatie’. In deze gids staat de belangrijkste informatie over de gang van zaken op
Houtens. Zo vindt u informatie over de schoolorganisatie en het onderwijs. Daarnaast treft u
informatie aan over onder andere lestijden, contactmogelijkheden en schoolregels.

Jaaragenda
De actuele jaaragenda is vinden op de website www.hethoutens.nl, de planning is altijd onder
voorbehoud.
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21-10-2020
22-10-2020
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26-10-2020 Stageweken 4BK (t/m 6-11)
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27-10-2020
28-10-2020
29-10-2020
30-10-2020
31-10-2020
1-11-2020
2-11-2020
3-11-2020
4-11-2020
5-11-2020
6-11-2020
7-11-2020
8-11-2020
9-11-2020
10-11-2020
11-11-2020
12-11-2020
13-11-2020
14-11-2020
15-11-2020
16-11-2020
17-11-2020
18-11-2020
19-11-2020
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20-11-2020
21-11-2020
22-11-2020
23-11-2020 Toetsweek t/m 27-11 (lj 3 &4)
24-11-2020
25-11-2020
26-11-2020 19.00-20.00 : online voorlichtingsavond vakken-/profielkeuze lj 2
20.15-21.00: online voorlichtingsavond doorstroom havo 4 (4tl)
27-11-2020
28-11-2020
29-11-2020
30-11-2020 Deze week sinterklaasviering in mentorles
1-12-2020
2-12-2020
3-12-2020 Nieuwsbrief
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Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

ovb Opleidingencarrousel lj 3 (leerlingen worden hierover geïnformeerd)

Stageweek 4BK (t/m 6-11)

14.30 - 16.30 uur : Open lesmiddag 1

Schoolfotograaf (leerjaar 1 t/m 4)
Studiemiddag (leerlingen vanaf 12.20 u vrij)
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