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Houtens Spektakel 

Dit jaar gaat Houtens Spektakel anders dan voorgaande jaren! We houden nog steeds van spektakel, 
maar willen graag andere mogelijkheden verkennen. Dit jaar geen voorstelling in Theater aan de 
Slinger, maar verschillende avonden op Houtens, georganiseerd door enthousiaste vakdocenten. Ook 
dit schooljaar kunnen leerlingen hun talenten op het gebied van dans, muziek, theater en 
podiumtechniek laten zien op het podium van Houtens. Houd de website en de nieuwsbrief in de 
gaten! 

 

Welkom op Houtens!  
We ontvangen u graag op Houtens als onze gast. Om dit goed te kunnen doen is het 
belangrijk dat u zich bij binnenkomst even meldt bij de receptie. Ook als u weet waar 

u moet zijn voor een afspraak met bijvoorbeeld de mentor. Als u zich aanmeldt bij de receptie wordt 
u daar verder geholpen. 
Wanneer u iemand wilt spreken vragen we u een afspraak te maken. Zonder afspraak is het niet 
mogelijk u goed te helpen of te zorgen dat u te woord gestaan wordt. Dank voor uw medewerking! 

 

Toetsen 

Op Houtens worden toetsen altijd nabesproken in de les. In de onderbouw wordt het gemaakte werk 
mee naar huis gegeven daarna, in de bovenbouw wordt het op school bewaard. De vragen/opgaven 
worden niet mee naar huis gegeven. Wel is het mogelijk om met de betreffende vakdocent een 
afspraak te maken om de opgaven en het gemaakte werk op school in te zien, zelf met uw kind te 
bespreken of samen met de vakdocent.  

 

Te laat 

Bijna iedere leerling is wel eens te laat. Kan gebeuren! Op Houtens is het afspraak 
dat de leerling zich de volgende lesdag om 8.00 uur meldt. Als de leerling zich niet 
meldt loopt het aantal keer melden snel op. Bij herhaald te laat komen zal de 
mentor een gesprek met u inplannen. Soms wordt de leerplichtambtenaar 
ingeschakeld. U kunt dit terugvinden in de schoolgids en in het verzuimprotocol op 

de website. Ook verslapen/boeken ophalen enz is een reden om de dag daarna om 8.00 uur op 
school te zijn. We vinden het erg belangrijk om in rust, met een volledige klas de les en de dag te 
beginnen. Leerlingen die, om welke reden dan ook, te laat komen verstoren dit proces, vandaar ons 
beleid hierop. 

 

Roosterzaken 

Het basisrooster en het dagrooster kunnen van elkaar verschillen. Het dagrooster kan op de dag zelf 
nog veranderen. Dat heeft o.a. te maken met ziekte van docenten die pas in de ochtend bekend 
wordt. De roostermaker heeft de opdracht het dagrooster zo goed mogelijk aan te passen, rekening 
houdend met zo min mogelijk uitval en tussenuren. Blok 1 en 5 vallen uit als de docent afwezig is, 
blokken 2, 3 en 4 worden waar mogelijk overgenomen en vervangen.  

 

Personele zaken 

Vanaf blok 2 worden de lessen studiebegeleiding in 2a en 2b gegeven door Ella Schep en Aletta 
Bentley. Deze uren waren in periode 1 nog niet ingevuld.  

Na de kerstvakantie gaan twee collega’s Engels met zwangerschapsverlof, de vacature voor de 
vervanging is te vinden op onze website.  

Eind deze week nemen we afscheid van onze collega Rolien Vergouw. Zij heeft een andere baan op 
het ROC. Rolien heeft veel gedaan voor Houtens als docent bewegingsonderwijs, teamcoördinator en 
mentor in de onderbouw. We gaan haar missen! We zijn druk op zoek naar vervanging en 
verwachten dit binnen enkele weken rond te hebben.  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/1079200158/opgelet_wekker_400x400.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/opgelet&docid=aTQ-aNi5ceP_BM&tbnid=EITqX2JvquAzVM:&vet=10ahUKEwjvy62q3a_XAhWoIcAKHUKoDUYQMwhlKCEwIQ..i&w=400&h=400&bih=985&biw=1920&q=wekker&ved=0ahUKEwjvy62q3a_XAhWoIcAKHUKoDUYQMwhlKCEwIQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rpv-dekempen.nl/joomla/images/welkom.png&imgrefurl=http://www.rpv-dekempen.nl/joomla/index.php/82-home/77-home&docid=5F6wBfzYKeeAZM&tbnid=wUr1g348vwT08M:&vet=10ahUKEwimv7zy3q_XAhVDC8AKHQHiBAoQMwhaKBYwFg..i&w=500&h=273&bih=985&biw=1920&q=welkom&ved=0ahUKEwimv7zy3q_XAhVDC8AKHQHiBAoQMwhaKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Stand van zaken schoolleiding 

De directeur van Houtens, Ad van Andel, is ziek. De bestuurder van Houtens, Dick Looyé, vervangt 

hem. Sandra Snippe en Aart Wiersma zorgen in hun rol als afdelingsleiders voor de dagelijkse gang 

van zaken en hebben regelmatig contact met Dick Looyé. Na de kerstvakantie verwachten we Karlijn 

Hoorens weer terug als afdelingsleider, na haar periode van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. 

Zij zal dan in de plaats van Aart Wiersma de rol van afdelingsleider onderbouw op zich nemen. 

Sandra Snippe is tot einde van het schooljaar afdelingsleider bovenbouw.  

 

Toestemming beeldmateriaal 

Houtens maakt gebruik van beeldmateriaal, gemaakt tijdens lessen en activiteiten. 

Binnenkort ontvangt u via de mentor een document waarin we u en uw kind vragen om 

toestemming om deze beelden te mogen gebruiken voor de diverse doeleinden.  

 

Bovenbouw bezoekt Studiekeuzebeurs 

Vrijdagmiddag 24 november bezoeken de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 (BK en TL) de 

Studiekeuzebeurs! Dit bezoek is onderdeel van ons LOB-programma (Loopbaan 

Oriëntatie en Begeleiding) en is kosteloos voor alle leerlingen. Studiekeuzebeurs 

Midden biedt een groot overzicht van opleidingen op zowel mbo- als hbo-niveau. Naast diverse 

scholen en opleidingen zijn er (leerwerk)bedrijven uit verschillende branches. Zij kunnen de 

leerlingen precies vertellen welke studie je moet volgen voor een bepaald beroep of hoe het is om na 

je studie binnen die branche aan het werk te gaan. 

Wandel rustig rond op de beurs en praat met studenten van verschillende scholen en opleidingen, zij 
kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe de studie in elkaar steekt en je een eerlijk antwoord geven 
op al je vragen. Ook voor praktische informatie over bijvoorbeeld studiefinanciering en je ov-kaart 
kun je op de beurs terecht. 

Onze 3e en 4e jaars leerlingen zijn door de school aangemeld en er gaan voldoende collega’s mee als 

begeleider op deze middag. Het beursbezoek voor Houtens staat gepland tussen 13:30 

uur en uiterlijk 16:00 (sluitingstijd van de beurs). Wij vragen leerlingen op eigen 

gelegenheid met eigen vervoer naar de Jaarbeurs in Utrecht te gaan 

(routebeschrijvingen worden beschikbaar gemaakt voor de leerlingen tegen die tijd).  

“Dit jaar hebben wij wederom een actie samen met NS voor onze beursbezoekers. Je ontvangt maar 

liefst 20% korting op een retour van en naar de beurs, geldig vanaf elk station binnen Nederland. Je 

treinkaartje bestel je eenvoudig online via de spoordeelwinkel vanaf begin september.” 

 

Als ouder/verzorger bent u natuurlijk ook van harte welkom deze middag in de Jaarbeurs! U dient 

zichzelf aan te melden als ouder voor die dag. Kijk voor meer informatie en eventueel aanmelden op: 

www.studiekeuzebeurs.nl  (uw zoon/dochter hoeft zich niet aan te melden, dat is door school 

gedaan!).  

Voorafgaand aan het bezoek wordt er tijdens de mentorlessen voorbereid. Vanuit 
Houtens LOB is er een opdracht en vanuit de Studiekeuzebeurs zijn er 
opdrachtenboekjes. Dit allemaal om uw zoon/dochter te helpen bij een goede 
vervolgstap na het vmbo. Kijkt u voor meer informatie over LOB op Houtens, ook eens 

op http://houtens-lob.weebly.com/  

Heeft u nog vragen of opmerkingen, mailt u dan naar één van de LOB-coördinatoren van Houtens. 

BK: Rianne Hoeve (riannehoeve@mijnhoutens.nl) en Eline Poeze (elinepoeze@mijnhoutens.nl) 

TL: Loubna Bentala (loubnabentala@mijnhoutens.nl) en Thérèse van der Leeden 

(theresevanderleeden@mijnhoutens.nl)   

http://www.studiekeuzebeurs.nl/
http://houtens-lob.weebly.com/
mailto:riannehoeve@mijnhoutens.nl
mailto:elinepoeze@mijnhoutens.nl
mailto:loubnabentala@mijnhoutens.nl
mailto:theresevanderleeden@mijnhoutens.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://clipart-library.com/images/rcnRgj8di.png&imgrefurl=http://clipart-library.com/camera-line-art.html&docid=NKntGWKBaJ_SrM&tbnid=zicYyUlgB3mZ9M:&vet=10ahUKEwii4-KvjbHXAhUSqKQKHZbdAekQMwhmKCIwIg..i&w=728&h=750&bih=673&biw=1024&q=fotocamera logo&ved=0ahUKEwii4-KvjbHXAhUSqKQKHZbdAekQMwhmKCIwIg&iact=mrc&uact=8
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Gastles reanimatie 
Dinsdag 31 oktober kregen derdejaars TL leerlingen bij het vak D&P een gastles 
over reanimatie. Deze les werd verzorgd door Eefje Zumbrink van Bureau 
“punt 5” en was de afsluiting van een korte EHBO cursus. De leerlingen leerden 
wat reanimatie is en hoe je dit in de praktijk kunt uitvoeren.  

Ze konden oefenen op de reanimatiepop in het geven van borstcompressies en 
beademingen. 

Ook kregen ze uitleg over een AED: hoe ziet een AED eruit, mag ik die 
gebruiken en hoe moet ik die dan gebruiken. 

Onthouden:  

- Je kunt altijd helpen, 112 bellen is ook helpen. 
- Iedereen mag een AED halen en gebruiken in geval van nood. 

Dinsdag 7 november zijn we, met een bezoek aan SVO (vakopleiding voeding), gestart met het laatste 
onderdeel van D&P. Hierna gaan we een aantal lessen koken. 

 

Houten On Stage  
De kogel is door de kerk! Houten On Stage is een feit! 

Houtens en het Wellantcollege trekken gezamenlijk op in de organisatie 
van het Beroepenfeest Houten On Stage dat plaatsvindt in het schooljaar 
2018-2019. Houten On Stage helpt leerlingen van Houtens en het 

Wellantcollege een goede keuze te maken voor een beroep en/of vervolgopleiding. Het is een feest, 
omdat dromen over de toekomst een feest mag zijn! De beroepen op het Beroepenfeest lopen 
uiteen van advocaat tot automonteur. 
 

Tijdens het Beroepenfeest komen onze leerlingen in contact met minimaal 250 mensen die een 
beroep uitoefenen.  We noemen hen beroepsbeoefenaars. Leerlingen gaan met deze 
beroepsbeoefenaars in gesprek over het beroep en maken afspraken voor een doe-dag 
(=bedrijfsbezoek).   
  

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 ondernemers netwerk. Daarnaast draagt On Stage bij aan positieve 
beeldvorming van het vmbo en vmbo-leerlingen! Zij zijn de medewerkers van de toekomst! De 
slogan van het Beroepenfeest luidt: ‘Alles mag je worden, behalve ongelukkig! Beloofd?’. De Doe 
Dag vindt na het feest plaats waarbij leerlingen op werkbezoek gaan bij verschillende door hen zelf 
geselecteerde beroepsbeoefenaars. Op die manier kunnen zij een kijkje nemen in de keuken van een 
organisatie. Deze ervaring helpt de jongeren zich te oriënteren op een beroepskeuze en/of 
vervolgopleiding. Meer informatie: www.onderwijsonstage.nl 

  

  

http://www.onderwijsonstage.nl/
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Ontwerpwedstrijd sportshirts Bewegingsonderwijs 
Al een aantal jaren dragen leerlingen tijdens de lessen BO een Houtens gymshirt. Het is tijd voor 
nieuwe look! Leerlingen mogen bedenken hoe de shirts eruit gaan zien. 

Degene die het mooiste, leukste of coolste shirt ontwerpt, ontvangt twee gratis shirts en nog 
belangrijker…..iedereen op school draagt tijdens BO het shirt dat jij hebt ontworpen!! 

Spelregels: 
- iedereen mag meedoen; 
- het logo of de naam van Houtens (zoals boven aan de nieuwsbrief) moet gebruikt worden; 
- het shirt wordt door jongens en meisjes gedragen (houd daar rekening mee); 
- alles wat van stof is kan worden bedrukt (ook mouwen, voorkant en achterkant); 
- de ontwerpen kunnen worden ingestuurd tot 1 januari 2018; 
- stuur je ontwerp via de mail naar: alwinkrist@mijnhoutens.nl 

Als er een geschikt en supermooi ontwerp bij zit dan gaan we dat vanaf volgend schooljaar 
gebruiken. Succes! 

 

 

 
 
 
 

  

mailto:alwinkrist@mijnhoutens.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.bedrukt.nl/media/wysiwyg/magenthemes2/static/zelf-ontwerpen.png&imgrefurl=https://www.bedrukt.nl/zelf-ontwerpen&docid=I58r9CE67BnESM&tbnid=4cxFddnt622XOM:&vet=10ahUKEwjAgYOSnLHXAhUR6aQKHb_tCFkQMwhHKA0wDQ..i&w=350&h=200&bih=673&biw=1024&q=ontwerpen&ved=0ahUKEwjAgYOSnLHXAhUR6aQKHb_tCFkQMwhHKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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Jaaragenda  

 
 

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

Nieuwsbrief 3

Open avond

10-11-2017 vr Roostervrij voor leerlingen vrije dag

11-11-2017 za

12-11-2017 zo

46 13-11-2017 ma MR / OPG

14-11-2017 di Lintstage

Open lesmiddag 1 

Herkansing periode 1 klas 3 en 4 lj34

Leerlingmentoren in mentorles met activiteit lj4bk

Mentorspreekavond lj34

17-11-2017 vr

18-11-2017 za

19-11-2017 zo

47 20-11-2017 ma

21-11-2017 di Lintstage

22-11-2017 wo Sportdag schaatsen & zwemmen lj12

23-11-2017 do

24-11-2017 vr Studiekeuzebeurs in Jaarbeurs lj34

25-11-2017 za Sinterklaasintocht

26-11-2017 zo

48 27-11-2017 ma

28-11-2017 di Lintstage lj4bk

29-11-2017 wo Open lesmiddag 2

30-11-2017 do Voorlichtingsavond havo lj34tl

1-12-2017 vr

2-12-2017 za

3-12-2017 zo

49 4-12-2017 ma

5-12-2017 di Lintstage lj4bk

6-12-2017 wo

7-12-2017 do

8-12-2017 vr

9-12-2017 za

10-12-2017 zo

50 11-12-2017 ma

12-12-2017 di Lintstage lj4bk

13-12-2017 wo

nieuwsbrief 4

16-11-2017 do

9-11-2017 do

15-11-2017 wo

14-12-2017 do


