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 ‘Ik val op’ met licht op mijn fiets! 

In de nacht van zaterdag 27 naar zondag 28 oktober gaat de klok één uur terug. 
Grote kans dat leerlingen in de komende periode in het donker naar school gaan, 
wel zo veilig als zij ook dan zichtbaar zijn in het verkeer. 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)?  De 
politie controleert woensdag 7 november a.s. op diverse plaatsen in Houten 
fietsverlichtingen.  
 

50-minuten-rooster 

De maandag na de herfstvakantie, 29 oktober, is er een 50 minutenrooster, in de middag is een 

scholing voor alle docenten. Blok 5 eindigt om 13.00 uur. 

 

Lestijden op donderdag 

Na evaluatie in het docententeam zijn de lestijden op donderdag 

iets aangepast. Het nieuwe rooster is als volgt: 

Les 1                     08.30 – 09.35 uur 

Les 2                     09.40 – 10.45 uur 

Pauze 1                 10.45 – 11.00 uur 

Les 3                     11.00 – 12.05 uur 

Pauze 2                 12.05 – 12.20 uur 

Les 4                     12.20 – 13.25 uur 

Les 5                     13.30 – 14.35 uur 

 

Teamnieuws 

Floor Puit zal in november haar lessen Kunst en Cultuur weer hervatten na een periode van 

zwangerschapsverlof.  

Rianne Hoeve is met verlof, haar lessen D&P worden vervangen door Denise Ghering, haar lessen 

CKV door Willemieke Molenaar.  

Lennard Mollema neemt voor de herfstvakantie afscheid van Houtens wegens het aanvaarden van 

een andere baan. De procedure voor het vinden van een vervanger is gestart.  

 

LOB nieuws – bovenbouw: informatieavond mbo Utrecht 
Doet uw zoon of dochter dit jaar of volgend jaar eindexamen? 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 
wil MBO Utrecht 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 6 
november van 20.00 tot 21.30 uur. Tijdens de Informatieavond biedt MBO Utrecht 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 of door een mail te sturen naar info@mboutrecht.nl 
MBO Utrecht is één van de mbo scholen in onze regio. Voor meer informatie kunt u ook altijd kijken 
op www.lob.houtens.nl . Daar vindt u op de pagina ‘Bovenbouw’ – open dagen mbo de links naar alle 
mbo scholen in onze regio. 

Heeft u vragen? Mail dan naar: 
Eline Poeze – LOB Coördinator Bovenbouw BK – elinepoeze@mijnhoutens.nl 
Loubna Bentala – LOB Coördinator Bovenbouw TL – loubnabentala@mijnhoutens.nl 
Lesley van Galen – LOB Coördinator Bovenbouw TL – lesleyvangalen@mijnhoutens.nl  

http://www.mboutrecht.nl/ouders
mailto:info@mboutrecht.nl
mailto:elinepoeze@mijnhoutens.nl
mailto:loubnabentala@mijnhoutens.nl
mailto:lesleyvangalen@mijnhoutens.nl


 
Roosters toetsweek klas 3TL en klas 4 BK/TL 
Hieronder staan de roosters voor de eerste toetsweek. Het gewone lesrooster wordt vervangen door 
dit toetsrooster. Er zijn geen reguliere lessen. Het voorbereidingsuur is in drie lokalen. Je kan je daar 
in alle rust voorbereiden op de toets(en). Er is een docent aanwezig.  
  
Overzicht toetsweek 1, leerjaar 3TL (E t/m H) 

datum  lesblok 1   
(8.30 - 9.10 uur)  

lesblok 2   
(9.20 - 10.30 uur)  

lesblok 3   
(11.20 - 12.30 uur)  

maandag   
5 november  

voorbereidingsuur  Nederlands  Maatschappijleer1  

dinsdag   
6 november  

voorbereidingsuur  Frans / biologie  
nask1 / 

maatschappijkunde  

woensdag   
7 november  

voorbereidingsuur  geschiedenis  Engels   

donderdag   
8 november  

voorbereidingsuur  aardrijkskunde / nask2  wiskunde  

vrijdag   
9 november  

voorbereidingsuur  economie  Duits  

   
Overzicht toetsweek 1, leerjaar 4BK (A t/m D)  

datum  lesblok 1   
(8.30 - 9.10 uur)  

lesblok 2   
(9.20 - 10.30 uur)  

lesblok 3   
(11.20 - 12.30 uur)  

maandag   
5 november  

voorbereidingsuur  wiskunde  --  

dinsdag   
6 november  

voorbereidingsuur  Nederlands  D&P  

woensdag   
7 november  

voorbereidingsuur  economie  
Herkansing D&P 

keuzevak  

donderdag   
8 november  

voorbereidingsuur  Engels  maatschappijleer1  

vrijdag   
9 november  

voorbereidingsuur  biologie  --  

  
Overzicht toetsweek 1, leerjaar 4TL(E t/m H)  

datum  lesblok 1   
(8.30 - 9.10 uur)  

lesblok 2   
(9.20 - 10.30 uur)  

lesblok 3   
(11.20 - 12.30 uur)  

maandag   
5 november  

voorbereidingsuur  Engels  biologie  

dinsdag   
6 november  

voorbereidingsuur  Frans / Duits  economie  

woensdag   
7 november  

voorbereidingsuur  Nederlands  aardrijkskunde / nask1  

donderdag   
8 november  

voorbereidingsuur  geschiedenis / nask2  --  

vrijdag   
9 november  

voorbereidingsuur  
   

wiskunde  maatschappijkunde  

  
Woensdag 14 november 9.00 uur moeten alle cijfers ingeleverd zijn door de docenten, en hebben 
leerlingen tot donderdag 15 november 23.59 uur de gelegenheid zich in te schrijven voor een 
herkansing van een toets. Intekenen gaat via Magister in de ELO, inschrijvingen. Herkansen is 
gepland op dinsdag 20 november, 5e lesblok. (het 6e lesblok vervalt)  
 
Gang van zaken tijdens de toetsweek 

De leerlingen van 3TL, 4BK en 4TL staan 5 tot 10 minuten voor het begin van de toets bij het lokaal. 

(Direct na de herfstvakantie en via Magister zullen de lokalen bekend worden gemaakt alle lokalen 



 
rondom het groene lesplein, en op de overloop). De leerlingen mogen alleen de spulletjes 

meenemen die van belang zijn voor de toets: pen, potlood, liniaal, geodriehoek, gum, rekenmachine, 

woordenboek (in de meeste gevallen). Absoluut geen tassen, geen jassen en ook geen mobiele 

communicatieapparatuur (smartphone, smartwatch, etc.). Wanneer een leerling meer dan een half 

uur te laat is wordt de leerling niet meer toegelaten tot de toets. De examencommissie besluit dan 

later hoe hier mee om wordt gegaan. Wanneer leerlingen klaar zijn met hun toets mogen ze het 

lokaal verlaten tot een kwartier voor het einde van de toetstijd. Dan gaan zij rustig naar beneden. 

 

Herkansingen 

Alle leerlingen van leerjaar 3 en leerjaar 4 hebben het recht om één herkansbare toets uit te kiezen 

per periode. Periode 1 is bijna achter de rug, en een toets kan gekozen worden via Magister: 

activiteiten, en dan een toets aanvinken. Dit moet wel voor de deadline van donderdag 15 

november. Woensdag 14 november om 9.00 uur zijn alle cijfers bekend. Dus twee hele dagen om 

een goede keus te maken. Overleg met de mentor op het mentoruur is ook aan te bevelen. 

Inschrijvingen in Magister zijn leidend.  

 

Rekentoets 

Alle leerlingen van leerjaar 3 en 4 mogen vier keer de Rekentoets doen. De school moet de toets vier 

keer aanbieden. De leerling moet de toets minimaal één keer doen. De afnames zijn twee keer in 

leerjaar 3 en twee keer in leerjaar 4. In januari 2019 zal de Rekentoets afgenomen worden. 

Leerlingen kunnen dan intekenen via Magister. En met een 6 hoef je niet meer naar de rekenles. 

Iedereen wordt ruim vooraf geïnformeerd.  

 

Docenten aan de slag met Houten On Stage 
Houtens en het Wellantcollege hebben de handen ineen geslagen en zullen 
dit schooljaar in nauwe samenwerking het project Houten On Stage ten 
uitvoer brengen. Tijdens de informatieavonden heeft u er misschien al wat 
van gehoord. 

Op 11 oktober kwamen beide scholen samen in de aula van het 

Wellantcollege. Dick Looyé, de bestuurder van Houtens opende samen met 

Daphne van der Aa, regiodirecteur Wellant, de bijeenkomst en benadrukte 

hoe blij hij was dat beide scholen de samenwerking met elkaar hebben 

gezocht en dit mooie project gaan uitvoeren. Corine Korrel, de oprichtster 

van VMBO On Stage, gaf een uitgebreide toelichting op het hele 

programma aan de ruim 70 aanwezige docenten. 

Op Houtens gaan de mentoren van leerjaar 1, 2 en 3 met de leerlingen aan 

de slag met het speciale programma voor Houten On Stage. ‘Ik heb heel veel zin om hiermee te 

beginnen, op deze manier kunnen we op school echt gericht bezig zijn met de loopbaanoriëntatie van 

onze leerlingen’, aldus een van de aanwezige mentoren. Alle leerlingen krijgen een paspoortje 

waaruit ze het hele jaar opdrachten  gaan maken. 

Alle voorbereidingen op school werken toe naar het beroepenfeest, dat op 27 maart 2019 zal 

plaatsvinden. Op die dag gaan de leerlingen op zoek naar hun droombaan. Meer informatie, en 

aanmelden als beroepsbeoefenaar of sponsor kan via www.houtenonstage.nl! Om het 

beroepenfeest ook voor uw zoon of dochter tot een succes te maken, kunnen uw hulp goed 

gebruiken!  

Contactgegevens projectleider: Inge Doorn I mail@houtenonstage.nl I 06-49802441 

 

http://www.houtenonstage.nl/
mailto:mail@houtenonstage.nl


 
 

Gevonden voorwerpen 

Met enige regelmaat blijven er spullen achter in de sporthal, onder andere 

horloges. Mocht uw zoon/dochter vorig schooljaar of afgelopen periode een 

horloge zijn kwijt geraakt, laat hem/haar navraag doen bij de leerlingadministratie. 

 

 

Dag naar Bottrop met leerjaar 4 

Vrijdag 30 november gaan we met alle vierdejaars leerlingen naar 

Bottrop in Duitsland voor BO PTA skiën/snowboarden. Een 

leerzame en vooral leuke dag in de sneeuw. Voor veel leerlingen 

zal dit een eerste kennismaking worden met het skiën.  

Aangezien we dit jaar een erg grote groep vierdejaars leerlingen 

hebben, gaan we in twee shifts met ieder vier klassen. Door de 

grote groep te splitsen kunnen de instructeurs goed aandacht geven aan kleinere groepen. Verdere 

informatie volgt in de mentorles, in de BO-les en via de mail. 

Wij kijken uit naar deze fantastische dag! 

sectie Bewegingsonderwijs 

Fietsen stallen: e-bikes 

Op Houtens is meer dan voldoende mogelijkheid voor leerlingen om de fiets te 

stallen in de fietsenrekken. Voor docenten is er een afsluitbare fietsenstalling 

voor fietsen en motoren. 

Wij merken dat het aantal elektrische fietsen waarmee leerlingen naar school 

komen stijgt. Op verzoek is in het verleden toestemming gegeven aan enkele 

leerlingen om hun fiets te stallen in de docentenfietsenstalling. Helaas zijn wij 

nu genoodzaakt om deze toestemming in te trekken omdat deze fietsenstalling inmiddels overvol 

raakt en docenten hun fiets binnenkort niet meer kwijt kunnen. Daarnaast zijn er geen faciliteiten op 

school om de accu’s van elektrische fietsen op te laden. Zorg dus voor een voldoende opgeladen 

accu! 

Na de herfstvakantie is het voor leerlingen niet meer toegestaan hun fiets in de 

docentenfietsenstalling te plaatsen en kunnen accu’s niet op school worden opgeladen. 

 

Informatieavond voor ouders over pubers en uitgaan 

Op dinsdag 13 november a.s. organiseren de GGD en de gemeente 
Houten in samenwerking met Shine een informatieavond over pubers 
en uitgaan. Op een interactieve en uitdagende manier wordt met 
ouders in gesprek gegaan hoe je omgaat met uitgaande jongeren in 
de puberteit.  

Met welke middelen komen jongeren in aanraking? Hoeveel drinken jongeren nu eigenlijk? Wat doet 
XTC? Wat is gehoorbescherming? Is dat nodig? En welke aangrijpingspunten heb je als ouder? Wat 
werkt en wat zijn veel voorkomende valkuilen? Hoe praat je er met andere ouders over? Hoe vorm jij 
als ouder je mening? 

De informatieavond is op dinsdag 13 november van 19.30 tot 21.30 uur in Jongerencentrum Enter, 
Hefbrug 1 in Houten. 

Aanmelden 
Het aanmelden kan via de mail : liesbeth.van.apeldoorn@houten.nl. 
 

mailto:liesbeth.van.apeldoorn@houten.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.vvnoordwijk.nl/wp-content/uploads/2018/09/gevonden-new.jpg&imgrefurl=https://www.vvnoordwijk.nl/gevonden-voorwerpen/&docid=dond2stVLKZNoM&tbnid=DVxUUyDcnrfmZM:&vet=10ahUKEwi11Ny3m47eAhVJyqQKHR15DX4QMwhsKC8wLw..i&w=302&h=320&bih=985&biw=1920&q=gevonden horloge&ved=0ahUKEwi11Ny3m47eAhVJyqQKHR15DX4QMwhsKC8wLw&iact=mrc&uact=8


 
Agenda 

 
 

De jaaragenda is ook te vinden op onze website. 

19-10-2018 vr

20-10-2018 za

21-10-2018 zo

22-10-2018 ma herfstvakantie

23-10-2018 di herfstvakantie

24-10-2018 wo herfstvakantie

25-10-2018 do herfstvakantie

26-10-2018 vr herfstvakantie

27-10-2018 za

28-10-2018 zo

29-10-2018 ma 50 minutenrooster hele school

30-10-2018 di

31-10-2018 wo Halloween

1-11-2018 do

2-11-2018 vr

3-11-2018 za

4-11-2018 zo

5-11-2018 ma Toetsweek 3TL + lj 4 BK & TL

6-11-2018 di Toetsweek 3TL + lj 4 BK & TL

7-11-2018 wo Toetsweek 3TL + lj 4 BK & TL

Excursie Techday 10:45-15:15 lj 2

Toetsweek 3TL + lj 4 BK & TL

Toetsweek 3TL + lj 4 BK & TL

Sportoriëntatie Blok 4 en 5 Lj 4

10-11-2018 za Open dag 10:00 - 12:30

11-11-2018 zo

12-11-2018 ma Start periode 2

13-11-2018 di Doe dag MBO Utrecht & Nieuwegein lj 3 en 4

14-11-2018 wo Open lesmiddag 1

Start Lintstage 4BK

Deadline inschrijven herkansingen lj 3 en 4

Mentorspreekavond Lj 1 t/m 4

16-11-2018 vr Excursie Ieper 4TL geschiedenis

17-11-2018 za

18-11-2018 zo

19-11-2018 ma Training leerlingmentoren + begeleiders 15:30 - 16:00

20-11-2018 di Herkansingen lj 3 en 4

21-11-2018 wo Rechtbankbezoek Utrecht 14.00-16.00 4F

Lintstage 4BK

Leerlingmentoren in de mentorles

Nieuwsbrief 3 ouders

Excursie Rotterdam 4TL aardrijkskunde

9-11-2018

do22-11-2018

vr

do15-11-2018

do8-11-2018


