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Houtens Spektakel 

Houtens Spektakel is inmiddels een begrip in Houten en 
omstreken. Onze talentvolle leerlingen maken ieder jaar onder 
begeleiding van docenten een theatervoorstelling met zang, dans, 
toneel en muziek. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor 
Houtens Spektakel 2019 in volle gang. De eerste brainstormsessies 
zijn achter de rug en we zitten vol nieuwe ideeën! Wat die nieuwe 
ideeën zijn, kunnen we nog niet verklappen, maar we kunnen wel 
een tipje van de sluier oplichten: HSA 

 
Wat HSA betekent vertellen we nog niet, maar de leerlingen hoeven niet lang te wachten. Voor de 
kerstvakantie zullen we alle leerlingen informeren. Wat we nu alvast melden is dat we dit schooljaar 
weer gaan optreden in theater Aan de Slinger in Houten. Dit gaat gebeuren op 13 en 14 juni 2019! 
Noteer alvast in uw agenda, dit spektakel wilt u niet missen!  
 

Van het examensecretariaat: 

Toetsweek en herkansingen 

De eerste toetsweek is voorbij, toetsen zijn nagekeken en ruim 88% van de leerlingen heeft een 

herkansing gekozen. De meeste leerlingen hebben die herkansing ook gemaakt. Dat is heel goed. Er 

zijn een paar opmerkingen te maken: 

- De meeste leerlingen staan ruim voor tijd bij het lokaal van hun toets. Dat is helemaal goed. 
Iedereen kan dan op tijd beginnen met de toets. Laatkomers kunnen de rust in het lokaal 
verstoren. Gelukkig waren het maar een paar leerlingen.  

- Wanneer een leerling er niet is, wordt er meestal gebeld naar huis. Uit zorg, maar ook omdat 
de leerling maar een half uur te laat mag binnekomen. De school doet dit als service. Want 
bij niet komen zonder opgaaf van redenen vooraf, wordt het cijfer 1 genoteerd. Daar is de 
herkansing voor in te zetten. Maar als leerling heb je liever de vrije keus. 

- Bij het inschrijven voor de herkansing via Magister gaat het voor 99,999999999 % goed met 
het aanvinken van de keuze. Bij twijfel of eerdere ervaringen, altijd een foto/screenshot 
maken van het beeld. Dan kan de examencommissie achteraf beslissen of de leerling het 
recht houdt op een herkansing. Ook wanneer de docent het aanvinken voor de leerling doet, 
blijft de leerling zelf verantwoordelijk. Is er een storing in het Magisteraccount: mail dan voor 
de deadline de keuze naar examensecretariaat@mijnhoutens.nl 

- Ruim 88% herkansingen is dus 322 leerlingen die uit een keus van ruim 40 toetsen allemaal 
op hetzelfde moment verdeeld over 12 lokalen hun toetsen hebben gemaakt. De organisatie 
is complex, en betekent veel werk voor de docenten die de toetsen maken en klaarleggen, 
ophalen en nakijken, voor de mensen van de administratie die alle toetsen sorteren per 
lokaal, voor de surveillanten die de toetsen afnemen, etc. Dank hiervoor. 

- Sommige leerlingen hebben nog niet door dat wanneer hun mobiel afgaat tijdens een toets, 
ze een verstoring veroorzaken. Zowel bij zichzelf als bij de andere deelnemers. Daarnaast is 
het i.v.m. fraudebeperking gewoon niet toegestaan een mobiele telefoon o.i.d. mee te 
nemen naar een toets. Wanneer leerlingen door deze verstoring een lager cijfer halen, kan 
dit flinke gevolgen hebben. Maak dit a.u.b. bespreekbaar. Kortom: alleen die dingen 
meenemen die nodig en toegestaan zijn om de toets te kunnen maken. De rest gaat in het 
kluisje. Geen kluisje/kapotte sleutel/etc. Regel het op tijd. 

 

De rekentoets 

Hoe is het ook al weer? 

De school moet de rekentoets vier keer aanbieden aan de examenkandidaten: in klas 3 en 4. Houtens 

heeft er voor gekozen om de rekentoets 2x in klas 3 aan te bieden (januari en juni) en twee keer in 

klas 4 (januari en juni). De examenkandidaat moet de toets minimaal één keer gedaan hebben. Het 

resultaat tet niet mee in de slaag-zakregeling. Bij doubleren of zakken vervalt het gemaakte resultaat 

en moet de toets alsnog gemaakt worden. Met een 6 hoef je niet meer naar de rekenles: dan heeft 

de kandidaat laten zien dat er voldoende rekenvaardigheden zijn. De rekentoets mag altijd opnieuw 

gedaan worden voor een hoger resultaat. 
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In december kunnen alle leerlingen van leerjaar 3 en 4 intekenen voor de rekentoets in januari. De 

toetsen worden zoveel mogelijk tijdens de toetsweek van leerjaar 3TL en leerjaar 4 ingepland. Dat is 

van maandag 14 t/m vrijdag 18 januari 2019. Hierover krijgen alle kandidaten per mail bericht. Zij 

kunnen daarna intekenen voor de kerstvakantie via Magister. Net als bij de herkansingen. 

 

Vooraankondiging ouderinformatieavond digitale examens 4BK maandag 14 januari 2019 

Op deze informatiebijeenkomst wordt u verteld hoe de examenkandidaten hun examens gaan 

maken. U neemt een kijkje in de ruimte waar alle examens plaatsvinden. U kunt een (proef)examen 

maken om te ervaren hoe een examen eruit ziet en er wordt e.e.a. verteld over het praktijkexamen 

van Dienstverlening & Producten. U bent van harte welkom, samen met uw kind. Het programma 

volgt later, maar zal plaatsvinden zo tussen 19.00 en 20.00 uur. Houdt uw agenda hiervoor vrij. 

 

Even voorstellen: nieuw vertrouwenspersoon 

Mijn naam is Bart Laureij en ik heb vorige week de driedaagse 

cursus vertrouwenspersoon afgerond! Met ingang van dit schooljaar 

ben ik samen met Aletta Bentley officieel de interne 

vertrouwenspersoon van Houtens. Een goed moment om kort te 

vertellen waar de vertrouwenspersoon wel en niet voor is. 

Waar is de vertrouwenspersoon voor? 

De vertrouwenspersoon is er voor klachten over SIDAG: gevallen van 

seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld in de 

schoolsituatie. Ook pesten en digitaal pesten rekenen we onder 

SIDAG. Ik ben er voor de klager (niet voor de aangeklaagde) en ik 

wijs de klager de route voor het wegnemen van de klacht. Ik 

doe geen onderzoek, niet aan waarheidsvinding en ook niet aan 

hoor- en wederhoor. Dat doen anderen. Ik ben onafhankelijk van de 

school. Pas als de klacht weg is, geef ik anoniem beleidsadvies aan 

de schoolleiding. Ook maak ik een jaarverslag, met anonieme 

gegevens over SIDAG-gerelateerde situaties op Houtens. Zo houden 

we Houtens een veilige school.  

 

 

Hoe zit het met strafbare feiten? 

In geval van strafbare feiten bespreek ik met de klager de mogelijkheid van het doen van aangifte bij 

de politie. In zedengevallen van een meerderjarige naar een minderjarige heb ik meldplicht: ik moet 

dat melden bij het bevoegd gezag van Houtens (Dick Looyé). De meldplicht geldt overigens niet 

alleen voor de vertrouwenspersoon. Alle collega's hebben meldplicht.  

 

Voor wie is de vertrouwenspersoon? 

De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, collega's en ouders met klachten over SIDAG in de 

schoolsituatie. Doorverwijzen is altijd goed! Een leerling kan bijvoorbeeld bij me komen met een 

klacht over pesten: zij heeft het al bij haar mentor gemeld maar voelt zich daar niet gehoord. Ook 

ouders kunnen naar de vertrouwenspersoon als ze een klacht hebben over SIDAG in de 

schoolsituatie. 

 

Heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht? 

Nee! De vertrouwenspersoon heeft geen geheimhoudingsplicht. Wel ga ik als vertrouwenspersoon 

vertrouwelijk om met wat een klager me vertelt. Zeker bij meldplichtgevallen (zedenzaak) kan ik me 

niet beroepen op geheimhouding. Maar ook om andere klachten opgelost te krijgen, kan het niet 

geheim blijven. Ik overleg met de klager met wie ik indien nodig informatie deel en 

waarom. Leerlingen laat ik, afhankelijk van de situatie, eerst zelf hun ouders vertellen dat ze een 



 
gesprek met mij als vertrouwenspersoon hebben gehad. Ik spreek met ze af of en wanneer ik ouders 

informeer.  

 

Hoe is de vertrouwenspersoon te bereiken? 

Wilt u uw zoon/dochter doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon? Vertel dan wat hij/zij kan 

verwachten en waar de vertrouwenspersoon voor is en laat een afspraak maken. Ook als ouder kunt 

u een afspraak maken. Een afspraak maakt u door te mailen naar bartlaureij@mijnhoutens.nl. Liever 

naar Aletta? Dan mailt u naar alettabentley@mijnhoutens.nl. Er is ook een algemeen 

mailadres: vp@mijnhoutens.nl. Aletta en ik lezen die allebei.  

 

Neem voor vragen of advies gerust contact op via bovenstaande mailadressen.  
 
 
Bezoek aan Ieper 

  
1918       2018 

Afgelopen week hebben vierdeklassers die geschiedenis hebben een bezoek gebracht aan de 

Belgische stad Ieper. Deze stad heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de eerste wereldoorlog, is 

door de Duitsers helemaal verwoest en daarna door de Belgen helemaal in oude luister hersteld. Het 

beste voorbeeld hiervan zijn de oude lakenhallen, het grootste niet kerkelijke gotische gebouw ter 

wereld, waarin nu het museum In Flanders Fields is gehuisvest. Dit jaar is natuurlijk een bijzonder 

jaar, omdat afgelopen 11 november honderd jaar geleden de wapenstilstand werd getekend. 
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Kerstmarkt Hospice Kromme Rijnstreek 

Zaterdag 8 december a.s. organiseert het Hospice Houten een gezellige kerstmarkt bij Houtens van 

12.00 – 18.00 uur. Toegang is gratis en de opbrengst komt geheel ten goede aan het Hospice. 

 

 

 



 
Agenda 

 
De jaaragenda is ook te vinden op onze website. 

26-11-2018 ma Schoolfotograaf 8.30-15.30 leerlingen

27-11-2018 di

28-11-2018 wo Open lesmiddag 2

29-11-2018 do Lintstage 4BK

30-11-2018 vr Sportdag Bottrop Lj 4

1-12-2018 za

2-12-2018 zo

3-12-2018 ma

4-12-2018 di

5-12-2018 wo Lintstage 4BK

6-12-2018 do
Schoolfotograaf (voor leerlingen die 26-11 afwezig zijn en 

teamfoto) 9:00-10:00 leerlingen / team

7-12-2018 vr

8-12-2018 za

9-12-2018 zo

Deze week: Poëzieproject Lj 2

10-12-2018 ma Voorlichting havo Heemlanden (locatie Heemlanden) 19.00 uur  lj 1&2 TL

11-12-2018 di Doe dag MBO Utrecht & Nieuwegein lj 3 en 4

12-12-2018 wo Lintstage 4BK

13-12-2018 do

Excursie Den Haag 3BK

Paarse vrijdag

15-12-2018 za

16-12-2018 zo

Deze week: projectweek lj 1 + 2 lj 1 en 2

17-12-2018 ma Cross Your Borders Lj 2

18-12-2018 di Cross Your Borders Lj 2

19-12-2018 wo Lintstage 4BK

20-12-2018 do Sportdag schaatsen / zwemmen LJ 1 en 2

21-12-2018 vr Kerstviering Lj 1 t/m 4

22-12-2018 za

23-12-2018 zo

24-12-2018 ma Kerstvakantie

25-12-2018 di Kerstvakantie

26-12-2018 wo Kerstvakantie

27-12-2018 do Kerstvakantie

28-12-2018 vr Kerstvakantie

29-12-2018 za

30-12-2018 zo

31-12-2018 ma Kerstvakantie

1-1-2019 di Kerstvakantie

2-1-2019 wo Kerstvakantie

3-1-2019 do Kerstvakantie

4-1-2019 vr Kerstvakantie

5-1-2019 za

6-1-2019 zo

Afnameperiode rekentoets 1 t/m 18 januari

Studiedag

8-1-2019 di

9-1-2019 wo Lintstage 4 BK

10-1-2019 do Voorlichting havo Heemlanden (locatie Heemlanden) 19:00-20:00 4 TL

11-1-2019 vr

12-1-2019 za

13-1-2019 zo lj 4

Toetsweek 2 3TL + lj 4 BK & TL

Informatie-avond digitale examens 19:00:00
4BK + mentoren+ 

ouders
15-1-2019 di Toetsweek 2 3TL + lj 4 BK & TL

16-1-2019 wo Toetsweek 2 3TL + lj 4 BK & TL

Toetsweek 2 3TL + lj 4 BK & TL

Nieuwsbrief 4 ouders

14-12-2018

17-1-2019 do

14-1-2019 ma

vr

ma7-1-2019


