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Betalen in de kantine: alleen met pinpas
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat na de herfstvakantie
alleen nog met pinpas betaald kan worden in de kantine. Enkele
ouders van brugklassers hadden hier vragen over. Het onderwerp
is besproken in de ouderparticipatiegroep. We hebben bij een
aantal brugklassen gevraagd welke leerlingen nog geen pinpas
hebben en dus niet in de kantine terecht kunnen na de herfst.
Slechts enkele leerlingen geven dit aan. We hebben het nogmaals besproken en besloten het pinnen
toch in te voeren. Het is voor ons in het kader van veiligheid van belang om zo min mogelijk contant
geld in huis te hebben. We hopen op uw begrip hiervoor.

Digitaal werken in de les
Alles is online! Na problemen met de levering van licenties, zijn alles klassen
inmiddels gekoppeld en wordt er digitaal gewerkt. Meer vakken dan ooit te voren
werken geheel of deels digitaal.
Digitaal werken brengt veel voordelen met zich mee:
- leerlingen kunnen zelfstandig, met elkaar of onder begeleiding werken;
- een docent kan leerlingen op verschillende niveaus laten werken (differentiëren);
- leerlingen kunnen hun resultaten direct nakijken en krijgen feedback op hun gemaakte werk;
- docenten kunnen volgen wat leerlingen maken en hoe dat werk gaat (hierop kan een docent de
inhoud van een les vervolgens aanpassen);
- leerlingen kunnen zich voorbereiden op so’s en proefwerken door het grote aanbod van
leermiddelen en oefentoetsen te maken (óók hierop volgt feedback over gehaalde doelstellingen).
U begrijpt dat het dit schooljaar meer dan ooit belangrijk is dat leerlingen hun laptop meenemen
naar de les. Zonder laptop is het risico op het oplopen van achterstanden groot.

Beroepenfeest On Stage
Misschien heeft u al iets gehoord over het Beroepenfeest On Stage! Dit is
een beroepsoriëntatieproject en helpt vmbo-leerlingen een goede keuze
te maken voor een beroep en/of vervolgopleiding. Het is een feest, omdat
dromen over je toekomst een feest mag zijn!
Tijdens het Beroepenfeest komen leerlingen in contact met mensen uit het bedrijfsleven die een
beroep uitoefenen. De beroepen op het Beroepenfeest lopen uiteen van advocaat tot automonteur.
Het doel van het Beroepenfeest is om voortijdig schoolverlaten (als gevolg van een verkeerde
beroepskeuze) binnen het mbo te verminderen. Het geeft de leerlingen ook toegang tot een
persoonlijk, lokaal en duurzaam ondernemersnetwerk!
Houtens en Wellantcollege hebben het voornemen om gezamenlijk op trekken in de organisatie. De
verwachting is dat het definitieve besluit in de maand oktober door het bestuur van Houtens en het
bestuur Wellantcollege wordt genomen.
Als het een positief besluit wordt, dan betekent dat:
1)
Houten On Stage in het schooljaar 2018-2019 zal plaatsvinden (ipv 2017-2018). De
aanlooptijd voor de organisatie is langer dan op voorhand gedacht.
2)
Met dit Beroepenfeest On Stage zouden wij alle vmbo-leerlingen in Houten kunnen bereiken
en hen inspireren voor hun toekomstige beroep. Echt een Houtens feestje dus: voor de
Houtense vmbo-leerlingen door Houtense ondernemers en beroepsbeoefenaars!
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Even voorstellen: Aart Wiersma
Mijn naam is Aart Wiersma, ik ben zeer recent aan Houtens verbonden als teamleider onderbouw
voor 20 uur in de week en in een tijdelijk dienstverband. Ik ben getrouwd met Lucy, wij hebben drie
dochters en drie schoonzoons en een vrolijk kleinkind.
Ik ben inmiddels vrij lang betrokken bij het onderwijs. Vanaf dat ik werkzaam was als hoofd van
dienst in de psychiatrie in 1983 werd ik gevraagd tevens les te geven aan de opleiding voor Bverpleegkundigen. Verder ben ik tot vorig jaar 25 jaar verbonden geweest aan de VO-Management,
de eerste fase van de Master in Management en Innovatie (MMI) van de Hogeschool Rotterdam.
Hier als docent organisatiekunde, supervisor en begeleider van verandertrajecten bij
afstudeeropdrachten. Vorig jaar werkte ik als interim teamleider bij het Hoofdvaart College (VMBO)
in Hoofddorp, daarvoor als interim teamleider voor het Wellant College (VMBO) te Houten in
Gorinchem.
Wij wonen ruim 26 jaar in Houten. Daardoor heb ik inmiddels het nodige vrijwilligerswerk kunnen
doen in deze gemeente. In contact met mensen, door te wandelen, door te fietsen, te fotograferen,
te zwemmen, te lezen, van ‘onze’ hond en mijn geloof word ik blij en hier ben ik in mijn vrije tijd ook
regelmatig mee bezig. In mijn werk houd ik van eenvoud, betrokkenheid, logica en consistentie.
Houtens is een mooie school, ik zie dat hier gemotiveerde, deskundige en betrokken mensen
werken, daarnaast is er nog veel te doen. Samen met Sandra en Dick, de teamcoördinatoren Bart en
Hilleke, en ik hoop met jullie allen, zal ik mijn schouders zetten onder wat nodig is om al het goede
van Houtens te behouden en waar nodig en mogelijk zaken te verbeteren.
In het onderwijs draait het om mensen en hoe wij ons werk uitvoeren en hoe wij met elkaar en onze
leerlingen omgaan. Hier wil ik op aanspreekbaar zijn. Openheid en doelgerichtheid stel ik hierbij op
prijs. Het is een lang verhaal geworden, maar het geeft, hoop ik, enig inzicht in mijn achtergrond en
waar ik voor sta. Loop gerust een keer binnen als je vragen hebt of iets wilt bespreken.
Berichten over toetsen en examens in leerjaar 3 en 4
Al drie keer
De schoolregel is dat mobiele telefoons in de kluisjes opgeborgen
worden. Veel leerlingen houden hun apparaat toch op zak of in hun tas.
Wanneer dit apparaat afgaat of gebruikt wordt moet de leerling naar
het kluisje en een te-laat-briefje halen. Met alle gevolgen ….
Tijdens een toets wordt dit verschijnsel (bel- of appsignalen) opgemerkt
als een onregelmatigheid en wordt door de docent of surveillant gemeld bij de examencommissie.
De leerling en de docent worden gehoord en de examencommissie doet uitspraak. Helaas is dat dit
schooljaar al drie keer gebeurd. Dit is ook voor de andere leerlingen een storing in hun concentratie.
Een toets in leerjaar 3 en 4, tijdens een les of in de toetsweek valt onder de schoolexamens.
Wanneer mobiele communicatieapparatuur gebruikt wordt, valt dat onder (poging tot) fraude
(geluidsopnames, filmopnames, etc). Dus: voorkomen is beter dan genezen.
Gevolg kan zijn dat de toets ongeldig wordt verklaard of het cijfer 1 wordt toegekend. Het
examenreglement geeft maar weinig ruimte voor straffen: ongeldig verklaren, opnieuw doen en
verplicht een herkansing hier voor inzetten, tot ontzegging van meedoen aan de examens. Op de site
van school is de complete tekst te vinden (https://hethoutens.nl/onderwijs/examen/ artikel V).
Wilt u bovenstaande met uw kind bespreken? Ook in het belang van klasgenoten.
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De schoolmail voor klas 3 en 4
Alle leerlingen krijgen hun rooster twee weken voor de start van de toetsweek via
hun schoolmail. Er zijn nog veel leerlingen die hun houtensmail niet gebruiken.
Jammer, want het examensecretariaat werkt alleen met deze mail. Ook
aankondigingen en herinneringen voor herkansingen komen via houtensmail. Wilt u
uw kind wijzen op het gebruik van hun schoolmail? Toegankelijk via de site, een
startknop op de homepage, en dan met de eigen mail inloggen.
Toetsweek leerjaar 4
In de tweede week na de herfstvakantie wordt de toetsweek voor klas 4 gehouden,
in lokalen op het groene lesplein. Ook nu is het examenreglement van toepassing:
afwezigheid met geldige reden wordt vooraf doorgegeven aan school;
de kandidaat mag tot een half uur na de start van de toets nog worden toegelaten. Daarna
niet meer. Het cijfer wordt dan een 1;
te laat komen gaat van de werktijd af;
de kandidaten mogen geen andere spullen mee naar het lokaal/gang meenamen dan nodig is
voor de toets. Meestal zijn dat: pennen en potlood, gum, liniaal, rekenmachine,
woordenboek. Dit wordt vooraf door de vakdocent besproken met de leerlingen.
Het voorbereidingsuur is niet verplicht. Het geeft leerlingen wel de gelegenheid om zich in alle rust
voor te bereiden op de toetsen. Er is altijd een docent aanwezig. Bijles kan op afspraak met de
vakdocent.
Overzicht toetsweek 1, leerjaar 4BK (A t/m D)
Voor lokaalindeling: zie Magister in de week na de herfstvakantie.
Dag
lesblok 1
lesblok 2
Maandag
voorbereidingsuur
Nederlands
30 oktober
Dinsdag
voorbereidingsuur
Economie
31 oktober
Woensdag
voorbereidingsuur
wiskunde
1 november
Donderdag
voorbereidingsuur
Dienstverlening en
2 november
Producten
Vrijdag
voorbereidingsuur
Engels
3 november
Overzicht toetsweek 1, leerjaar 4TL(E t/m H)
(voor lokaalindeling: zie Magister in de week na de herfstvakantie)
Dag
Maandag
30 oktober
Dinsdag
31 oktober
Woensdag
1 november
Donderdag
2 november
Vrijdag
3 november

1
voorbereidingsuur

lesblok 3
biologie
maatschappijleer1

3
Nederlands

voorbereidingsuur

2
Nask2/
Maatschappijkunde*
wiskunde

voorbereidingsuur

Biologie

Duits/Frans

voorbereidingsuur

Geschiedenis/
aardrijkskunde
economie

Engels

voorbereidingsuur

Maatschappijleer1

Nask1

*Maatschappijleer2 wordt m.i.v. dit schooljaar maatschappijkunde genoemd. Dit is een keuzevak op
de TL.
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Herkansingen leerjaar 3 en 4
Na elke periode kan de leerling uit klas 3 en 4 een keuze maken uit
de herkansbare toetsen. Dit gaat via Magister, ELO, inschrijvingen.
De leerling maakt zijn/haar keuze door een vinkje te zetten bij de
toets naar keuze. Dit moet voor de deadline. TIP: bij twijfel: maak
een screenshot, voorzien van datum, en bewaar dit als een
bestand.
Dinsdag 7 november moeten alle cijfers ingeleverd zijn door de
docenten, en tot donderdag 9 november is er gelegenheid om in te
schrijven voor een herkansing van een toets. Herkansen gebeurt op
woensdag 15 november, 5e lesblok. (het 6e lesblok vervalt).

Informatieavond mbo Utrecht
Doet uw zoon of dochter eindexamen op de middelbare school? En wil uw kind
naar een vervolgopleiding op het mbo?
Het oriënteren op een vervolgopleiding is leuk en belangrijk, maar soms ook
overweldigend vanwege het grote aanbod opleidingen. Daarom willen wij u tips geven, zodat u uw
kind zo goed mogelijk kunt begeleiden dit jaar. Ook willen wij u informeren over het mbo en over
MBO Utrecht.
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom op de Informatieavond voor ouders op dinsdag 7
november van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens de Informatieavond bieden wij u een interactief
programma met veel gelegenheid tot het stellen van vragen. De informatieavond is gericht op
ouders, maar uw zoon of dochter is welkom. Aanmelden kan via www.mboutrecht.nl/ouders
Belgen te gast bij Houtens
Houtens ziet haar leerlingen als veelbelovende talenten. Dat betekent onder andere dat de
leerlingen worden uitgedaagd om eens iets te doen wat ze best wel spannend vinden. Een van de
mogelijkheden om uit je comfortzone te stappen is het meedoen aan een uitwisseling. Daartoe is
Houtens een samenwerking aangegaan met KS Diest, een middelbare school in het Belgische VlaamsBrabant.
Op woensdag 27 september jl. ontving een aantal derdejaars leerlingen een 25-tal
leeftijdsgenoten uit België. Als leerling slaap je bij je maatje thuis. Onze leerlingen waren vorig
schooljaar in april te gast in Diest en daarom was de aankomst nu in Houten een gezellig
weerzien. Velen hadden contact gehouden en een enkeling was in de zomervakantie bij zijn/haar
maatje op bezoek geweest. Het programma bevatte een kennismaking met het onderwijs op
Houtens, maar ook met de stad Utrecht en het Fort Vechten. Daarnaast was er tijd voor
ontspanning, samen eten en ook vrije tijd met het gastgezin of met de maatjes. Het was
wederom een geslaagde uitwisseling.

We zijn benieuwd welke tweedejaars leerlingen zich dit jaar aanmelden voor de uitwisseling!
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Jaaragenda
16-10-2017
17-10-2017
18-10-2017
19-10-2017
20-10-2017
21-10-2017
22-10-2017
23-10-2017
24-10-2017
25-10-2017
26-10-2017
27-10-2017
28-10-2017
29-10-2017

ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo

30-10-2017 ma
31-10-2017
1-11-2017
2-11-2017
3-11-2017
4-11-2017
5-11-2017
6-11-2017
7-11-2017
8-11-2017

9-11-2017

herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie

excursie Den Haag MA1

lj4

Toetsweek 1
Stage 1 3B/K
Stage 1 3B/K
Stage 1 3B/K
Stage 1 3B/K
Stage 1 3B/K

lj 4

di
wo
do
vr
za
zo
ma Start periode 2
di Start lintstage
wo Deadline intekenen herkansing klas 3 en 4
Nieuwsbrief 3
Leerlingmentoren training 1
do
Volleybaltoernooi voor collega's en leerlingen
Open avond

lj4bk

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