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Pilot Present 

Onze klas 2D gaat op 12 december aan de slag voor Stichting Present! 

Stichting Present Houten is een organisatie die een beweging op gang wil brengen waarin het 

normaal wordt om naar elkaar om te kijken. Dit doen zij door groepen vrijwilligers klussen te laten 

doen bij mensen die om gezondheidsredenen, sociale redenen of financiële redenen hulp goed 

kunnen gebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld groepen die tuinen opknappen bij mensen die de tuin zelf 

niet meer kunnen onderhouden. Ook zijn er groepen die gaan wandelen met rolstoelgebruikers uit 

het Haltnahuis zodat de mensen wat vaker buiten komen en contact met anderen hebben.  

We gaan met de leerlingen van 2D ervaren hoe het is om een dergelijke vrijwilligerstaak uit te 

voeren. Het is de bedoeling dat we komend jaar onderzoeken of dit voor meer klassen een geschikt 

project is. 

 

Start 6 januari 

Op 6 januari 2020 start het team van Houtens met een nieuwjaarsontbijt. Vanaf blok 2 staat iedereen 

klaar om de leerlingen te ontvangen en elkaar een goed 2020 toe te wensen!   

 
 

Rekenles leerjaar 4 

Eerder hebben we u bericht over de afschaffing van de rekentoets. Diverse MBO opleidingen vragen 

ofwel een rekencijfer, of nemen zelf een toets af om het rekenniveau van de leerlingen te bepalen.  

Op Houtens gaan we in periode 3 voor de 4e jaars leerlingen die dit willen rekenles geven, om ze zo 

goed mogelijk voor te bereiden op deze rekentoets. Verdere informatie hierover volgt eind periode 

2.  

 

Meedenken en meepraten met de school van uw jouw kind?  

De middelbare school heeft een belangrijke plek in het leven van kinderen. Belangrijk dus om hun tijd 

daar zo fijn en optimaal mogelijk te laten verlopen.   

Het Houtens heeft een Ouderpanel om de samenwerking en communicatie tussen ouders en school 

zo optimaal mogelijk te maken. Het ouderpanel fungeert als klankbord naar zowel ouders als 

directie. Ook legt het ouderpanel ideeën en opmerkingen voor aan de directie. En worden nieuwe 

ideeën vanuit school besproken.  

Jaarlijks organiseert het ouderpanel ook een thema-avond over zaken die bij jongeren spelen (zoals 

het afgelopen jaar cyberpesten).  

Het liefst willen we uit ieder leerjaar 2 ouders in het panel zitten. We zijn nog op zoek naar nieuwe 

leden die graag meedenken aan het Er zijn maximaal 8 bijeenkomsten per jaar.  

Heb je een vraag of wil je je aanmelden? Neem contact op via ouderpanel@mijnhoutens.nl  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vriendenvanhetrabot.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fontbijt.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vriendenvanhetrabot.be%2Fmail%2Fnieuwjaarsontbijt-2018-opening-bazaar-rabot%2F&docid=va7wlxJIPLVixM&tbnid=DIyVOYwfUYhFIM%3A&vet=10ahUKEwi7scWEx5nmAhXH5KQKHbUyBtQQMwhnKBcwFw..i&w=960&h=365&bih=787&biw=1440&q=nieuwjaarsontbijt&ved=0ahUKEwi7scWEx5nmAhXH5KQKHbUyBtQQMwhnKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rijckevorselschool.nl%2FPortals%2F1145%2FPUBMOD%2F24989%2Fouderpanel.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rijckevorselschool.nl%2FNieuws%2Fart%2F24989&docid=o1-r_eFTV3e_hM&tbnid=4vSXDXGwEcgUgM%3A&vet=10ahUKEwi5pIzbx5nmAhWEzaQKHR1PBWAQMwhAKAMwAw..i&w=635&h=350&bih=787&biw=1440&q=ouderpanel&ved=0ahUKEwi5pIzbx5nmAhWEzaQKHR1PBWAQMwhAKAMwAw&iact=mrc&uact=8
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KERSTMARKT EN SNUFFEL FAIR zaterdag  

7 december 11.00 – 17.00 UUR. 

Voor de zesde keer op rij organiseert het Hospice Kromme Rijnstreek te Houten een gezellige Kerst 

Snuffel Fair.  

De Kerst Fair vindt plaats in de aula van de middelbare school Het Houtens, Kruisboog  1 te Houten. 

Op deze Kerst Fair vindt u zeer bruikbare spullen, door vrijwilligers gemaakte kerststukken, etc. Ook 

zal er goede draagbare kleding worden aangeboden en kunt u genieten van een modeshow.  

Aan een gepaste kerstsfeer zal het niet ontbreken. 80 vrijwilligers zullen de kramen bemannen en 

zullen zorgen voor versgebakken wafels en sfeervolle houtvuren. 

De Fair wordt muzikaal ondersteund door André Hamoen & Friends, the Songbirds en het Sabra koor. 

De opbrengst van de Fair zal, zoals de opbrengst van alle “Week van het Hospice” activiteiten, ten 

goede komen aan het Hospice. 

Ook door het kopen van op de Fair beschikbare loten kunt u het Hospice financieel steunen en kans 

maken op een mooie prijs.  

Mocht u meer informatie willen over het Hospice, er een speciale voorlichtingsstand aanwezig op de 

Fair. 

www.weekvanhethospice.nl 

 
 

Schaatsen/ zwemmen 

Op donderdag 19 december gaan we met alle leerlingen van de onderbouw (klassen 1 en 2) 

zwemmen of schaatsen. De leerlingen moeten zich via magister inschrijven voor een onderdeel. Dit 

kan t/m 9 december 19.00 uur en daarna wordt een leerling ingedeeld. 

Inschrijven voor zwemmen kan alleen als de leerling een zwemdiploma heeft.  

Voor schaatsers is het dragen van een muts en handschoenen verplicht. 

Alle reguliere lessen voor de onderbouw vervallen deze dag. 
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Halt 
Sinds vorig jaar werkt Houtens samen met Halt. Zo is er elke maand op Houtens het Halt-spreekuur, 
waarvoor uw zoon/dochter kan worden uitgenodigd. Hierbij informeren we u over de samenwerking 
van Houtens met Halt.   
  
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. Onlangs is Halt ook begonnen met spreekuren op scholen. 
Deze spreekuren worden ingezet bij leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, zoals 
storend en grensoverschrijdend gedrag tijdens de les, maar ook fysieke- en verbale agressie, 
vernieling of verzuim.   
  

 
 

Vaak worden jongeren die probleemgedrag op school vertonen de klas uitgestuurd of geschorst. Dit 
is echter een disciplinerende maatregel en nauwelijks een inhoudelijke interventie om kinderen tot 
inzicht en normbesef te brengen. In overleg met Halt kunnen scholen besluiten het Halt-spreekuur in 
te zetten. 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.   
  
Als uw zoon/dochter in aanmerking komt voor het Halt-spreekuur, gaat dat in overleg met de 
mentor, teamcoördinator of schoolleiding, en ook in overleg met u als ouders.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F0901.static.prezi.com%2Fpreview%2Fv2%2Foafubcnghkkh53o4nu3hfd2he76jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq_3_0.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fs2p8fcmduoul%2Fcopy-of-maatschappijleer-presentatie-bureau-halt%2F&docid=4b-FDVmbpAuYIM&tbnid=XhnUbB2zcZLnVM%3A&vet=10ahUKEwi9iri5x5nmAhWDDuwKHT7JBGsQMwhGKAQwBA..i&w=480&h=300&bih=787&biw=1440&q=halt&ved=0ahUKEwi9iri5x5nmAhWDDuwKHT7JBGsQMwhGKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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Nieuws van het examensecretariaat voor leerjaar 3 en 4. 

Eerst is de kerstvakantie, een week lessen en dan hebben 3TL, en de vierde klassen weer een 

toetsweek van maandag 13 tm vrijdag 17 januari 2020.. Dit rooster wordt komende week apart per 

mail verzonden naar ouders en leerlingen. Onderstaande onderwerpen willen we toch vast onder de 

aandacht brengen: Noteer de datums in de agenda’s. 

 

 

 
 

Herkansingen voor leerlingen van alle leerlingen leerjaar 3 en 4 

 

Alle leerlingen van leerjaar 3 en 4 kunnen per periode één toets kiezen uit een aantal herkansbare 

toetsen. Een tegenvallend cijfer kan dan verbeterd worden.  

 

Donderdag 23 januari is de dag waarop alle cijfers voor 9.00 uur ingeleverd moeten zijn door de 

docenten, en hebben de leerlingen de gelegenheid eens na te denken over een herkansing van een 

toets. Kijk hiervoor in het PTA op de site van school.  

 

Intekenen gaat via Magister in de ELO, inschrijvingen t/m vrijdag 25 januari 2020. Herkansen doe je 

op woensdag 29 januari 2020, 5e lesblok. Het 6e lesblok zal dan vervallen. 

LET OP: schrijf bijtijds in, check of je de juiste toets hebt aangevinkt of doe een check via je mentor. 

En doe dit voor de deadline van vrijdag 25 januari 23.59 uur. Niet ingeschreven is geen herkansing. 

Zijn er vragen: mail voor de deadline naar je mentor en/of examensecretariaat@mijnhoutens.nl . 

 

Het examenreglement is bij de herkansingen van toepassing. Kom op tijd (5 minuten te vroeg), keep 

calm, en laat je tas, jas en alle communicatieapparatuur IN JE KLUISJE. Ben je klaar dan mag je 

zachtjes weg gaan. 

 

Niet komen voor een herkansing. 

Heb je ingetekend: realiseer je dan dat wij heel wat stappen zetten, voordat jij een herkansing kan 

maken en hopelijk een hoger cijfer in Magister hebt staan.  

 
 

mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn0PHvrYTYAhVOZ1AKHeJmDOcQjRwIBw&url=http://www.contactpunt.be/test/bubbles/kinderschoenen/tag/eerste-stapjes/&psig=AOvVaw2eCqT3bB5myjxhG4RWmMbB&ust=1513164129266973
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1. Inplannen herkansingen. 
2. Toets construeren door de docent (inclusief correctiemodel en controle door collega). 
3. Inschrijvingen in Magister klaarzetten voor de leerlingen. 
4. Publiceren van deadline inschrijvingen. 
5. Inschrijven door de leerling.  
6. De leerling gaat de herkansingstoets voorbereiden. 
7. Docent inventariseert hoeveel leerlingen en welke toetsen er nodig zijn. 
8. De docent schrijft elke toets op naam en legt deze klaar bij de leerlingadministratie. 
9. Roostermaker maakt een lokalenindeling n.a.v. de intekeningen. 
10. De leerlingadministratie controleert ingeleverde toetsen en sorteert op lokaal. 
11. Surveillanten halen de toetsen op, zetten het lokaal klaar. 
12. De leerling maakt de herkansing en de docent surveilleert. 
13. De surveillant brengt de toetsen naar de leerlingadministratie. 
14. De vakdocent haalt het gemaakte werk op en kijkt de toetsen na. 
15. De docent noteert de cijfers in Magister (herkansingskolommen moeten aangemaakt 

worden). Is het behaalde cijfer hoger dan is dat zichtbaar in Magister. 
 

 

 
 

Uitnodiging Informatieavond  

(om vast in uw nieuwe agenda te noteren) 

digitale examens klas 4 Basis en Kader dinsdag 14 januari 2020 

 

Op dinsdag 14 januari is er van 19.00 tot 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst voor alle ouders 

en leerlingen van de leerlingen van 4A t/m 4D (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg). Onderwerp 

is de organisatie van de afname van de centrale examens: Deze worden digitaal afgenomen.  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSrOmaroTYAhVCKFAKHa2XB1kQjRwIBw&url=https://www.uitgeverij-deviant.nl/nieuwe-instellingsexamens-nederlands/&psig=AOvVaw2QDE1kFnuwpgJ7ex16m4qw&ust=1513164218886357
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Ook komt het CSPE (praktijkexamen van het profiel Dienstverlening & Producten) ter sprake. Na de 

centrale presentaties is er gelegenheid een kijkje te nemen in de praktijklokalen. Lokaal 118 is niet 

ingericht, maar u heeft dan wel een idee waar alle digitale examens op examenlaptops afgenomen 

worden. 

 

De school is open vanaf 18.45 uur, en de koffie staat klaar. U hoeft zich niet van te voren aan te 

melden. U bent van harte welkom met uw zoon, dochter of pupil. 

 

Alvast een voorproefje: 

Voor de digitale examens kunnen leerlingen zich intekenen via magister. De examens worden 

afgenomen in de weken voor de meivakantie en de week na de meivakantie.  

 

De examendagen hebben de leerlingen van 4Basis/Kader geen lessen meer. Leerlingen kunnen wel 

examentrainingen met vakdocenten afspreken. De exacte afnametijden en indeling van de vakken 

worden begin maart 2020 in een aparte nieuwsbrief voor alle kandidaten van 4Basis/Kader bekend 

gemaakt. 

 

Voor vragen over examenzaken, mail: examensecretriaat@mijnhoutens.nl 

 

  

mailto:examensecretriaat@mijnhoutens.nl
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Jaaragenda 

5-12-2019 do 

Nieuwsbrief     

      

Sinterklaasviering    klas 1 t/m 4 

6-12-2019 vr 
Excursie Rotterdam   4TL 

      

7-12-2019 za 

  

    

8-12-2019 zo       

9-12-2019 ma 
Ouderinformatieavond ouders leerlingen groep 8 19:00-20:00   

10-12-2019 di       

11-12-2019 wo       

12-12-2019 do 
      

      

13-12-2019 vr       

14-12-2019 za       

15-12-2019 zo       

16-12-2019 ma       

17-12-2019 di       

18-12-2019 wo       

19-12-2019 do 
Sportdag schaatsen / zwemmen 

09:00 - 
14:30 

Klas 1 + 2 

      

20-12-2019 vr 
Kerstviering 

09:00 - 
11:00 

1 t/m 2 

Kerstviering  10.00-12.00 3 t/m 4 

21-12-2019 za Kerstvakantie t/m zo 5 januari 2020     

22-12-2019 zo Kerstvakantie     

23-12-2019 ma Kerstvakantie     

24-12-2019 di Kerstvakantie     

25-12-2019 wo Eerste kerstdag     

26-12-2019 do Tweede kerstdag     

27-12-2019 vr Kerstvakantie     

28-12-2019 za Kerstvakantie     

29-12-2019 zo Kerstvakantie     

30-12-2019 ma Kerstvakantie     

31-12-2019 di Kerstvakantie     

1-1-2020 wo Nieuwjaarsdag     

2-1-2020 do Kerstvakantie     

3-1-2020 vr Kerstvakantie     

4-1-2020 za Kerstvakantie     

5-1-2020 zo Kerstvakantie     

6-1-2020 ma Toetsvrije week t/m 10 januari   3TL + Lj 4 

    1e blok vrij   alle leerjaren 

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

http://www.hethoutens.nl/

