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Interim afdelingsleider op Het Houtens 

Per  6 januari 2020 ben ik werkzaam als interim afdelingsleider op Het Houtens. Vanaf 10 februari 

ben ik om de week drie of vier dagen aanwezig. De eerste weken wil ik mij oriënteren op deze mooie 

school en vooral kennismaken met de medewerkers van Het Houtens.  

Met veel plezier kijk ik terug op de werkzaamheden zoals ik deze tot heden in mijn loopbaan in het 

onderwijs heb mogen uitvoeren Mijn start in het onderwijs was als onderwijzer op een basisschool in 

Zeeuws-Vlaanderen. Na het behalen van een groot aantal eerste- en tweedegraads bevoegdheden 

Geschiedenis (doctoraal) , Economie, Maatschappijleer en Onderwijskunde ben ik vervolgens 

werkzaam geweest in vrijwel alle schoolsoorten die het voortgezet onderwijs kent, variërend van 

VMBO (LBO en IVBO) ,MBO, HAVO,ATHENEUM tot GYMNASIUM.  

Hier heb ik, naast het docentschap, vele en uiteenlopende functies bekleed zoals: 

afdelingscoördinator, decaan, secretaris examencommissie, vertrouwenspersoon, directeur ISK, 

voorzitter samenwerkingsverband , opleidingsdocent HBO Master SEN, lid bestuursmanagement 

OPDC, directeur VMBO en MBO en verschillende rectoraten inclusief lid van een College van Bestuur. 

In 2014 ben ik als zelfstandig interim ondernemer aan de slag gegaan en heb dan ook mooie en 

boeiende opdrachten mogen uitvoeren. Indien u hierin bent geïnteresseerd dan verwijs ik u naar 

Linkedin.nl 

 

Ik ben getrouwd met Emmy die als opleidingsmanager/onderzoeker via het Seminarium voor 

Orthopedagogiek (HU Utrecht) is gedetacheerd naar de Hogeschool Zeeland. Wij wonen in 

Middelburg en hebben drie kinderen en acht kleinkinderen die allen woonachtig zijn in Zeeland. 

In de dagen dat ik nu op Het Houtens werkzaam ben, heb ik enthousiaste mensen mogen ontmoeten 

die met passie een pedagogisch-didactisch klimaat voor onze leerlingen willen creëren waarin zij zich 

optimaal en op maat kunnen ontwikkelen. 

Zoals het er nu naar uitziet zal mijn opdracht eindigen op het moment dat er een opvolger voor 

Sandra van start gaat. 

Tot dat moment hoop ik op een goede samenwerking met u allen: ik heb er zin in! 

Met vriendelijke groet, 

 

Leo de Kraker        

Afdelingsleider bovenbouw a.i.  

 

Doorstroomnormen 

De doorstroomnormen voor schooljaar 2019-2020 zijn vastgesteld en door de MR goedgekeurd. In 

de bijlage treft u de doorstroomnormen aan. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen 

met de mentor van uw kind of de betreffende teamcoördinator.  

 

Nieuwe onderwijsvorm voor 10-14 jarigen in Houten 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 start deze vorm van onderwijs voor leerlingen met een vmbo-, 

havo- of vwo-advies die naar de brugklas gaan. (In het schooljaar 2021-2022 volgen de groepen 7, 8 

van het basisonderwijs en leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs.) Geïnteresseerde ouders zijn van 

harte welkom op de informatieavond die op dinsdag 28 januari aanstaande georganiseerd wordt. 

Aanmelding kan door een e-mail te sturen aan: marjaindermaur@heemlanden.nl. 

U ontvangt dan een uitnodiging voor deze avond met verdere informatie over tijd en locatie. 
Lees nu het interview met Marja In der Maur in 't Groentje Houtens Nieuws. 
 

  

mailto:marjaindermaur@heemlanden.nl
https://deeljenieuws.houtensnieuws.nl/reader#p=3
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Vormgeving klas bezoekt Bedrijf NL Signing 

De specialisatie klas 3 Vormgeving was vorige periode aan het werk voor het keuzevak Vormgeven & 

Typografie. Na allerlei opdrachten te hebben uitgevoerd die te maken hebben met beeld, 

verschillende typografie en het vormgeven met letters, hebben we met deze leerlingen een bedrijf 

bezocht dat hier dagelijks mee bezig is. De ontwerper van het buro heeft ons de verschillende Adobe 

programma’s en ontwerpmogelijkheden laten zien. Daarna kregen de leerlingen een rondleiding 

door de werkplaats waar met neonverlichting en het wrappen van auto’s wordt gewerkt.  

 

 
 

Wijziging lestijden op donderdag 

Tot op heden werd er op donderdag lesgegeven tot en met het 4e lesblok. In verband met de 
vergadermiddag voor docenten werden het 5e en 6e lesblok niet ingezet voor lessen. 
Vanaf periode 3 zal donderdag het 5e lesblok ook worden ingezet als roosterpositie. 
 

Onderwijsstaking 30 en 31 januari 
De vakbonden voor onderwijspersoneel hebben voor donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari een 
staking aangekondigd. De vakbonden vragen de regering en de Tweede Kamer om structureel extra 
geld vrij te maken voor het behoud van de kwaliteit van het onderwijs. 
In de jaarplanning is donderdag 30 januari een lesvrije dag voor leerlingen van Houtens en dat blijft 
ongewijzigd. Vrijdag 31 januari is Houtens open maar vervallen de lessen van docenten die staken en 
gaan de overige lessen door. Bij het maken van het dagrooster voor deze vrijdag wordt geprobeerd 
met roosteraanpassingen de roosters zoveel mogelijk te optimaliseren. Tussenuren zijn niet te 
voorkomen en voor sommige klassen komen mogelijk alle lessen te vervallen. 
De eerder geplande vergadering van donderdag 30 januari wordt verplaatst naar donderdag 13 
februari, de lessen komen deze dag te vervallen. De open avond op donderdag 30 januari gaat door. 
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Even voorstellen: de vertrouwenspersoon  

Houtens heeft twee vertrouwenspersonen. Het zijn Aletta Bentley en Bart Laureij. Hieronder leggen 

zij uit waar zij als vertrouwenspersonen wel en niet voor zijn. Alle ouders zijn vrij om een afspraak 

met de vertrouwenspersoon te maken. Aletta en Bart zijn te bereiken via de mail: 

alettabentley@mijnhoutens.nl of bartlaureij@mijnhoutens.nl.   

  

  
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 klachten over de afhandeling van pesten 
en digitaal pesten vallen onder SIDAG. Ik ben er als vertrouwenspersoon voor de klager (niet voor de 
aangeklaagde) die zich om wat voor reden dan ook niet geholpen of gesteund heeft gevoeld. 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 en begeleid u gedurende het hele proces. 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.   
  
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.  
  
Hoe zit het met strafbare feiten bij de vertrouwenspersoon?  
In het 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 van Houtens hebben meldplicht.   
  
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 (zedenzaken) 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.   
  
  

mailto:alettabentley@mijnhoutens.nl
mailto:bartlaureij@mijnhoutens.nl
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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. Ook als ouder kunt u een afspraak maken. Een 
afspraak maakt u door te mailen naar bartlaureij@mijnhoutens.nl of naar 
alettabentley@mijnhoutens.nl. Vragen? Mail gerust.   
  
  
Ontwikkelweek 

Zoals u op de jaaragenda heeft kunnen lezen, is er in de week 17 februari ontwikkelweek op Houtens, 

docenten hebben volgens de cao recht hebben op ontwikkeltijd. Deze week hanteren wij daarom 

een 45 minutenrooster. 

De middagen zijn dan voor de docenten om te ontwikkelen.  

45 minutenrooster: 

Blok 1:             8.30 – 9.15 

Blok 2:             9.15 – 10.00 

Pauze:             10.00 – 10.10 

Blok 3:             10.10 – 10.55 

Blok 4:             10.55 – 11.40 

Pauze              11.40 – 11.55 

Blok 5:             11.55 – 12.40 

Blok 6:             12.40 – 12.55 

 

Oudergesprekken 

Op 6 februari vindt zowel de leerlingtraining van On Stage plaats als de opleidingencarrousel in de 3e 

jaars klassen. Vanaf 15:00 uur starten de oudergesprekken met vakdocenten, het rooster kunt u 

vinden op magister. 

Wij zullen om die reden op 6 februari een 45 minutenrooster hanteren. 

45 minutenrooster: 

Blok 1:             8.30 – 9.15 

Blok 2:             9.15 – 10.00 

Pauze:             10.00 – 10.10 

Blok 3:             10.10 – 10.55 

Blok 4:             10.55 – 11.40 

Pauze              11.40 – 11.55 

Blok 5:             11.55 – 12.40 

Blok 6:             12.40 – 12.55 

 

  

mailto:bartlaureij@mijnhoutens.nl
mailto:alettabentley@mijnhoutens.nl
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Jaaragenda 

27-1-2020 ma       

28-1-2020 di       

29-1-2020 wo Herkansingen p2   klas 3 + 4 

30-1-2020 do 
Lesvrije dag     

Open avond 
18:00 - 
21:00 

  

31-1-2020 vr       

1-2-2020 za       

2-2-2020 zo       

3-2-2020 ma Hele week leerlingtraining On Stage   Lj 1, 2 en 3 

4-2-2020 di       

5-2-2020 wo Open lesmiddag 3     

    Leerlingtraining On Stage   Lj 1, 2 en 3 

    Werkweek leerling bijeenkomst   Lj3 

6-2-2020 do 

Opleidingencarroussel 8:30-14:00 3BK + 3TL 

Leerlingtraining On Stage   Lj 1, 2 en 3 

Vakdocent spreekavond     

7-2-2020 vr       

8-2-2020 za       

9-2-2020 zo       

10-2-2020 ma 
Stageweek   4BK 

Auditie Houtens Spektakel dans     

11-2-2020 di 
Schrijvers voor de klas   Klas 1 + 3 

Auditie Houtens Spektakel toneel     

12-2-2020 wo 
Schrijvers voor de klas   Klas 1 + 3 

Open lesmiddag 4     

13-2-2020 do Auditie Houtens Spektakel acts     

14-2-2020 vr       

15-2-2020 za       

16-2-2020 zo       

17-2-2020 ma 

Ontwikkelweek: deze week: 45 min. rooster     

Deze week uitslag audities     

Stageweek   4BK 

RvT&GMR + MR Houtens 
17:30-
20:30 

GMR/MR/RvT 

18-2-2020 di       

19-2-2020 wo       

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

http://www.hethoutens.nl/

