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Corona-update
Vanaf dinsdag 1 december is het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht in onder andere
winkels, musea, theaters en op middelbare scholen. Voor Houtens verandert er hiermee niets want
het was al een schoolregel. We zien dat leerlingen zich goed aan deze verplichting houden en in een
enkel geval dat de aandacht voor het dragen van een mondkapje verslapt zijn leerlingen hierop goed
aanspreekbaar.
Afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen
geweest, dat is heel fijn. Een aandachtspunt dat we
hier nogmaals willen benoemen: ‘heb je lichte
klachten, blijf thuis en laat je testen’. We merken
dat hier soms minder nauwkeurig mee om wordt gegaan en dat leerlingen met lichte klachten toch
naar school komen. Hiermee kunnen klasgenoten en medewerkers onnodig risico lopen, het kan een
enorm gevolg hebben voor de verspreiding van het virus.
Kortom: heb je lichte klachten, blijf thuis en laat je testen.

Meedenken en -praten over Houtens:
het kan in de medezeggenschapsraad!
De medezeggenschapsraad (mr) van Houtens zoekt ouders die plaats willen nemen in de
oudergeleding van de mr. Een plek in de oudergeleding is sinds begin van dit schooljaar vacant
omdat de dochter van een van de ouders afgelopen jaar geslaagd is en Houtens heeft verlaten.
We zoeken een ouder die zich voor een termijn van twee of drie jaar beschikbaar wil stellen.
Iedere ouder van een leerling van Houtens kan zich kandidaat stellen. Dus lijkt het u wat om mee te
denken en het beleid van de school kritisch te volgen, meldt u dan aan! Heeft u vragen over de mr of
wilt u zich kandidaat stellen dan kunt u een mail sturen naar de secretaris van de mr, Chris Sloezarwij
via chrissloezarwij@mijnhoutens.nl Zijn er meerdere geïnteresseerden, dan wordt een verkiezing
uitgeschreven.
De functie van de mr
Iedere school heeft (verplicht) een mr. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS). De mr is een raad gericht op medezeggenschap, op inspraak. De mr bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel, ondersteunend personeel, ouders en leerlingen. De mr
overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het
onderwijs, besteding van middelen, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor
op welke gebieden de directie en bestuur van de school de mr om advies en instemming moeten
vragen. In het geval van advies mag de mr alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de mr
en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de mr nodig op een
aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn.
Tijdsinvestering: er wordt acht keer per jaar vergaderd op maandagavond van 19:00 tot 20:30 uur.
Uiteraard vraagt deelname aan de vergaderingen voorbereidingstijd om stukken te lezen en soms
een vooroverleg. De mogelijkheid voor scholing is aanwezig. Voelt u zich aangesproken om mee te
denken en te praten, meldt u aan bij chrissloezarwij@mijnhoutens.nl. We zien de reacties graag
tegemoet.
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Kluisjescontrole
Onlangs is er een algehele controle geweest van alle leerlingkluisjes. De politie
Houten heeft aangegeven preventief te kunnen controleren op scholen. Vanwege
Corona doet de politie dit momenteel alleen in de avonduren. Van dat aanbod
hebben we gebruik gemaakt, waarop er op een doordeweekse avond om 19 uur
een indrukwekkend team de school binnenliep; twee agenten, de haltmedewerker,
drie boa’s en zes stagiaires van de VeVa! Zij hebben binnen een half uur alle kluisjes gecheckt, dit kon
zo snel omdat onze conciërge alle kluisjes vooraf al geopend had. Stinkende gymkleding en
beschimmelde boterhammen waren de spannendste vondsten, dus dat is goed nieuws!
De volgende stap in de preventie is een afspraak met de wijkagent op school, waarbij we met elkaar
bespreken wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen.

Gevonden kleding en andere voorwerpen
Bij de receptie van Houtens worden geregeld tassen, schoenen,
kledingstukken en andere gevonden voorwerpen afgegeven.
We bewaren deze spullen tot de kerstvakantie daarna zorgen we voor
een goede bestemming.

Update Onderwijs 10-14 Houten
Dit schooljaar is Onderwijs 10-14 van start gegaan met de eerste
groep leerlingen. Binnen deze onderwijsvorm krijgen leerlingen
meer tijd en ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen. Halverwege
het tweede leerjaar vo maken zij een definitieve keuze voor het best
bij hen passende niveau voortgezet onderwijs. Na de eerste weken
onderwijs stond er op 8 oktober een feestelijke opening gepland.
Door de maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus hebben
we deze opening aangepast. Online heeft wethouder Kees van Dalen
na een gesprek met de leerlingen Onderwijs 10-14 Houten feestelijk geopend.
Dit schooljaar is Onderwijs 10-14 gestart voor leerlingen die in groep 8 zaten en nog niet precies
wisten welk niveau van het voortgezet onderwijs het best passend is voor hen. Met ingang van
schooljaar 2021-2022 start Onderwijs 10-14 Houten ook voor leerlingen van groep 7 en 8. Met name
voor leerlingen die al eerder toe zijn aan bepaalde vakken van het voortgezet onderwijs of leerlingen
waarvan duidelijk is dat zij meer tijd nodig zullen hebben om tot een juiste keuze van voortgezet
onderwijs te komen, kan Onderwijs 10-14 een uitkomst bieden.
Op 14 januari 2021 organiseert Onderwijs 10-14 Houten een informatieavond voor geïnteresseerde
ouders. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar
marjaindermaur@heemlanden.nl
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Opnames voor online wervingsactiviteiten
Dit jaar is door het regionaal bestuur besloten geen fysieke
bijeenkomsten te organiseren op middelbare scholen voor groep 8
leerlingen en hun ouder(s). Hierdoor zullen alle wervingsactiviteiten
online plaatsvinden.
Wij willen groep 8 leerlingen en hun ouder(s) wel de sfeer van en op
Houtens laten proeven. Daarom maken we filmpjes in de school, die we
gebruiken voor de online informatieavonden, online open lesmiddagen en
virtuele tour door de school. We maken filmopnames in en rondom de
school en tijdens de lessen. We gaan zorgvuldig om met de beelden en
brengen geen leerlingen in beeld die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. We houden ons
aan de AVG-wetgeving. De data voor de online informatieavonden en online open lesmiddagen zijn
te vinden op onze website.

Paarse vrijdag
Ieder jaar op de tweede vrijdag van december is het paarse vrijdag.
Op deze dag kunnen leerlingen en docenten er voor zorgen dat
Houtens één dag paars kleurt voor acceptatie van alle soorten
gender en seksuele oriëntaties. Door iets paars te dragen laten
leerlingen en docenten zien dat ze tegen homofobie zijn: want
iedereen heeft toch recht om veilig naar school te kunnen komen?
Of je nu homo, hetero, lesbo, bi, transgender of in dubio bent.

Sintviering in de klas
Donderdag 3 december hebben leerlingen met hun mentorklas Sint gevierd, elke
mentorklas kon deze viering op eigen wijze invullen. Houtens zorgde voor de
chocomel, speculaas en mandarijnen.

Docenten Nederlands gezocht
We zijn op korte termijn op zoek naar docenten Nederlands. Aangezien alle ouders samen een heel
groot netwerk hebben, vragen we of u een docent Nederlands kent die bij Houtens past. Meer
informatie over de vacature is te vinden op: https://www.werkenbijsoosvoh.nl/vacaturebeschrijvinghoutens/docent-nederlands-0-6-1-0-fte.
Alvast bedankt voor het meedenken!

Trainen bij Atverni in Nieuwegein
Ben jij het thuis zitten in deze tijd zat? Sport je liever dan thuis op de bank hangen?
Dan heeft Atletiekvereniging Atverni in Nieuwegein goed nieuws! Omdat sporten
juist nu heel belangrijk is, mag iedereen van 5 tot en met 17 jaar de komende tijd
gratis meetrainen tijdens onze atletiektrainingen. Wil jij wel eens uitproberen hoe
snel je bent of hoe ver je in de zandbak kunt springen?
Stuur een berichtje naar marclommert@atverni.nl en dan kun je tot 1 februari 2021 gratis
meetrainen.
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Trainingen Vitras voor de jeugd
Vitras organiseert het voorjaar 2021 met nieuwe trainingen voor de jeugd. De groepen vinden plaats
in het cultuurhuis Schoneveld in Houten.
•
•
•

Training Sterk Staan 9-12 jaar; combinatietraining sociale vaardigheden en faalangst.
Start: woensdag 3 maart, 15.30 – 17.00 uur.
Tweedaagse training Opkomen voor jezelf 12-16 jaar.
Start: meivakantie op woensdag 28 en donderdag 29 april, 10.00-16.00 uur.
Tweedaagse zomertraining Plezier op School, voor aankomende brugklassers.
Start: dinsdag 24 en woensdag 25 augustus, 10.00 - 16.00 uur.

Zie www.vitras.nl/groepswerk voor meer informatie en aanmelding.

Jaaragenda
De actuele jaaragenda is vinden op de website www.hethoutens.nl, de planning is altijd onder
voorbehoud.
do
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Sinterklaasviering in mentorles (blok 5)
19.00-20.00: online voorlichtingsavond vakken-/profielkeuze lj 2
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Deze week online mentorspreekmoment
Vandaag lessen online
19.00-20.00 uur: online informatieavond ouders&leerlingen basisonderwijs
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9-12-2020 inschrijving herkansing trimester 1 leerjaren 3&4
10-12-2020
11-12-2020
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13-12-2020
14-12-2020
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15-12-2020 Herkansing trimester 1 lj 3&4 (vijfde lesuur)
16-12-2020
17-12-2020 Leerlingen vanaf 13.30 lesvrij
18-12-2020 Kerstviering leerjaren 1 t/m 4 (derde lesuur) vanaf 12.20 u lesvrij
19-12-2020
20-12-2020
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Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
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7-1-2021 Lesvrije dag ivm studiedag docenten
8-1-2021
9-1-2021
10-1-2021
11-1-2021
12-1-2021 19.00-20.00 uur : online voorlichtingsavond digitale examens 4BK
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21-1-2021 Nieuwsbrief
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