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Schoolleiding 

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

zijn taken waar. De vervangend afdelingsleider, Aart Wiersma, heeft vorige week afscheid genomen. 

Sandra Snippe is tot aan de kerstvakantie afdelingsleider van zowel de boven- als de onderbouw. Na 

de kerstvakantie is Karlijn Hoorens terug van haar verlof als afdelingsleider onderbouw.  

 

Personele zaken 

Periode 3 start in de derde week na de kerstvakantie. Dan zal Elin Kotterer terugkeren van 

zwangerschapsverlof. Na de kerstvakantie gaan docenten Engels Miriam Hos-Gouzzaf en Hanneke 

van den Heuvel met zwangerschapsverlof. Hun lessen worden vervangen. Anne-Marie Westdorp zal 

komende tijd nog afwezig zijn. Voor haar lessen wordt externe vervanging gezocht.  

 

Kluisjescontrole 

Op donderdag 7 december zijn op alle Houtense vo-scholen 

kluisjescontroles gehouden. Dit is een samenwerking tussen de scholen, de 

politie, de gemeente en jongerenwerk. Op Houtens is in slechts 1 kluisje 

vuurwerk aangetroffen, dat volgens de wet niet verboden is maar wel 

volgens onze leefregels. Verder is er niets bijzonders aangetroffen, behalve 

veel stinkende gymkleding en beschimmelde broodjes. 

 

 

Voortgang bestuurlijke ontwikkelingen  

Op 6 december jl stond in het Algemeen Dagblad een artikel over de bestuurlijke ontwikkelingen 

Houtens. Dit artikel is geplaatst naar aanleiding van een persbericht dat we hierbij met u delen. 

 

Persbericht 
Houtens en College de Heemlanden samen verder 

In 2009 hebben het Nieuwegeinse Anna van Rijn College en College de Heemlanden uit Houten het samen 

mogelijk gemaakt om een nieuwe vmbo-school in de gemeente Houten op te richten: Houtens. Alleen op deze 

manier was het mogelijk om in Houten een school voor vmbo en mavo te starten. Een lang gekoesterde wens van 

de groeikern Houten werd daarmee vervuld. De besturen van beide scholen hebben zowel geld (in de vorm van 

een lening) als een onderwijsafdeling in de nieuwe school gestoken (de VMBO TL-afdeling van College de 

Heemlanden en een beroepsgerichte licentie van Anna van Rijn). Tot op heden wordt het bestuur van Houtens 

gevormd door de bestuurders van Anna van Rijn College en College de Heemlanden. 

Nu Houtens enige jaren bestaat en een mooie en succesvolle school is geworden, is opnieuw gekeken naar de 

manier waarop het bestuur van Houtens is samengesteld. Na een grondig onderzoek door een externe partij is 

besloten dat Houtens verder gaat met College de Heemlanden.  

Het belangrijkste argument voor deze keuze is dat op die manier al het voortgezet onderwijs in Houten in één 

bestuurlijke hand is. Dit betekent dat Anna van Rijn College zich terugtrekt uit het bestuur van Houtens. Per 1 

januari 2018 is de nieuwe situatie een feit.  

Alle betrokken scholen zijn ervan overtuigd dat er nu een belangrijke stap is gezet voor de toekomst van de 

school.  

Quote Dick Looyé, bestuurder college de Heemlanden 

“College de Heemlanden en Houtens zijn beide geworteld in de Houtense samenleving. Sinds de oprichting van 

Houtens werken we goed samen en ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. We krijgen de kans om 

nog meer samen te werken. Ondanks de bestuurlijke fusie behouden beide scholen natuurlijk wel hun eigen 

identiteit.” 
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Quote Aukje Bergsma, bestuurder Anna van Rijn College 

“Houtens is een ontzettend leuke school! Daarom vind ik het best jammer er niet langer bij betrokken te zijn, als 

bestuurder. Voor de toekomst van Houtens en het voortgezet onderwijs in Houten is dit echter de beste stap en 

daarom zetten we die. Maar bij Anna van Rijn kijken we met plezier terug op de afgelopen jaren en zijn we trots 

dat we Houtens mede mogelijk hebben gemaakt.” 

Het bericht in het AD is hier te lezen: Artikel AD 

 

 

Kunstbende  

Afgelopen dinsdag 5 december hadden we 2 enthousiaste leden van het 

promotieteam van Kunstbende in huis. Zij zijn een groot deel van de klassen langs 

geweest om te vertellen over deze te gekke landelijke wedstrijd voor talent. 

Kunstbende is DE wedstrijd voor jong creatief talent. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar (als je bij de 

voorronde van 25 maart 13 bent kun je meedoen) kunnen zich vrijwillig met een act opgeven. De 

volgende categorieën doen mee: Theater, Dans, Muziek, Taal, Expo, Fashion, DJ en film. Opgegeven 

acts hebben sowieso een plek in de voorronde in Utrecht. Deze vindt plaats in Tivoli Vredenburg op 

25 maart. Een vakkundige jury beoordeelt de acts. De acts die doorstrijden voor de landelijke finale 

krijgen in de tussentijds coachingslessen van professionals. De landelijke finale zal plaatsvinden op 30 

juni in de Westergasfabriek in Amsterdam. 

Heeft uw zoon of dochter een creatief talent? 

Bespreek thuis dan eens deze unieke kans! Op school zullen we het tijdens de lessen K&C en CKV ook 

nog onder de aandacht brengen. En neem een kijkje op de website: www.kunstbende.nl  

 

Ziekmelden via Magister 

Steeds meer ouders maken gebruik van de mogelijkheid om hun kind via 

Magister ziek te melden. Deze optie is alleen bedoeld voor ziekmeldingen en niet 

voor het melden van afwezigheid vanwege dokter-/tandartsbezoek. 

 

Informatie voor leerlingen van leerjaar 4: toetsweek 
Hieronder staan de roosters voor de tweede toetsweek in januari 2018. Het gewone lesrooster wordt 
vervangen door dit toetsrooster. Er zijn geen reguliere lessen. Dit rooster wordt misschien niet in je 
persoonlijk lesrooster ingevoerd. Lokaalindeling is dan te vinden in het mededelingenbord in de aula 
en bij de teamkamer op het groene plein. 
 

Dag lesblok 1 lesblok 2 lesblok 3 

Maandag  

15 januari 

voorbereidingsuur Engels  

Dinsdag  

16 januari 

voorbereidingsuur Nederlands Maatschappijleer1 

Rekentoets op intekening 

Woensdag  

17 januari 

voorbereidingsuur Economie biologie 

Donderdag  

18 januari 

voorbereidingsuur Wiskunde Rekentoets op intekening 

Vrijdag  

19 januari 

voorbereidingsuur  Dienstverlening en 

Producten 

 

 

 

https://www.ad.nl/utrecht/scholen-in-houten-gaan-verder-onder-eneacute-eneacute-n-vlag~aeea3192/
http://www.kunstbende.nl/
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Overzicht toetsweek 2, leerjaar 4TL (E t/m H) 

(voor lokaalindeling: zie Magister in de week na de kerstvakantie) 

Dag lesblok 1 lesblok 2 lesblok 3 Lesblok 4 

Maandag  

15 januari 

voorbereidingsuur economie Nask1  

Dinsdag  

16 januari 

voorbereidingsuur Nask2/ 

Maatschappijkunde 

Duits/Frans  

Woensdag  

17 januari 

voorbereidingsuur wiskunde Maatschappijleer1 

 

Rekentoets op 

intekening 

Donderdag  

18 januari 

voorbereidingsuur Biologie Nederlands  

Vrijdag  

19 januari 

voorbereidingsuur 

  

Geschiedenis/ 

aardrijkskunde 

Engels  

 
LET OP: Je kan intekenen voor de Rekentoets via Magister, ELO, inschrijven t/m woensdag 11 januari. 
(Vanaf 13 februari zijn de scores beschikbaar: reken op een paar dagen verwerktijd) 

 
Het voorbereidingsuur is in twee lokalen op het groene lesplein. Je kan je daar in alle 
rust voorbereiden op de toets(en). Er is ook een docent aanwezig. 
 
Let op: Neem alleen de toegestane hulpmiddelen mee naar het lokaal. DUS GEEN 
MOBIEL MEE: DOE JE MOBIEL IN JE SCHOOLKLUISJE.  
 
 
De rekentoets voor leerlingen van leerjaar 3 en 4 
De rekentoets wordt in januari afgenomen. Hierover is eerder via een nieuwsbrief informatie 
gegeven. Nu gaat het over de organisatie van de rekentoets en wanneer je deze toets kunt maken.  
Leerjaar 4 doet dat tijdens de toetsweek. De rekentoets voor de leerlingen van 3BK en 3TL worden zo 
veel mogelijk in dezelfde week (15 t/m 19 januari 2018) gepland. Dit wordt bekend gemaakt via 
Magister. 
 
Hoe weet je wanneer? 
Je logt in bij Magister met het leerlingaccount, je gaat naar de ELO, inschrijvingen en vinkt een datum 
aan van jouw voorkeur. Intekenen is mogelijk t/m woensdag 11 januari 2018. Na de deadline worden 
alle examens klaargezet in het programma Facet. In Magister blijft je intekening zichtbaar, deze kan 
dan niet meer gewijzigd worden. 
TIP: schrijf je in voor de kerstvakantie. Leerjaar 4 krijgt deze week ook het rooster van de toetsweek. 
 

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg64zO6eTQAhWBVxQKHbqgAlcQjRwIBw&url=https://mobile.twitter.com/officialdirkjan&psig=AFQjCNE7dK8xBn8FaM1o-H-kvujjeoBMKw&ust=1481294235827831
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Afnamelokatie 
Alle rekentoetsen worden afgenomen in lokaal 118. Je mag alleen een pen (en je sleutels) 
meenemen naar het lokaal. JE MOBIEL LIGT IN JE KLUISJE. Zorg dat je 5 minuten voor het begin van 
de toets aanwezig bent. Dan kan iedereen op tijd beginnen. 
 
Uitslag van de rekentoets 
Na afname van de toetsen worden alle gegevens doorgestuurd naar het Cito. Na een paar weken, 
waarbij de commentaren over de opgaven, etc. verwerkt zijn, ontvangt de school de resultaten. Dat 
is op zijn vroegst donderdag 15 februari. De leerlingadministratie moet deze gegevens dan 
controleren en verwerken. Binnen een week worden de cijfers bekend gemaakt via Magister. En met 
een 6 hoef je niet meer naar de rekenles. Tot die tijd volg je gewoon de rekenlessen. 
 
Verdere informatie 

 Ben je blijven zitten in leerjaar 3 of gezakt in leerjaar 4: dan moet je de Rekentoets opnieuw 
doen. De eerder behaalde resultaten zijn vervallen. 

 Er is voor de leerlingen in leerjaar 4 in maart en juni nog een mogelijkheid om de Rekentoets 
te doen. Een beter cijfer kan je helpen bij de aanmelding bij je vervolgopleiding.  

 Zit je in leerjaar 3, kan je in maart en nog twee keer in leerjaar 4 een Rekentoets doen. 

 Oefenen via de site: http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1 
Kies voor de rekentoets VO 2F 
Of ook leuk: www.beterrekenen.nl Je krijgt dan elke dag 
een testje, en na inleveren direct de uitslag en uitleg. 
 
Herkansingen voor leerlingen van leerjaar 3 en 4 
Leerlingen van leerjaar 3 en 4 kunnen per periode één 
toets kiezen uit een aantal herkansbare toetsen. Een 
tegenvallend cijfer kan zo verbeterd worden.  

 
Dinsdag 23 januari is de dag waarop alle cijfers ingeleverd moeten zijn door de docenten, en heb je 
gelegenheid 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 donderdag 25 januari. Herkansen doe je op 
dinsdag 30 januari 2018, 5e lesblok. Het examenreglement is bij de herkansingen van toepassing. 
Kom op tijd (5 minuten te vroeg), en laat je MOBIEL IN JE KLUISJE. Ben je klaar dan mag je zachtjes 
weg gaan. 
  

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1
http://www.beterrekenen.nl/
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Niet komen voor een herkansing 
Heb je ingetekend: realiseer je dan dat wij heel wat stapjes zetten, voordat jij 
een (hoger) cijfer in Magister hebt staan.  

 

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. 

 
 
 
Informatieavond digitale examens klas 4 Basis en Kader 
dinsdag 16 januari 
Dinsdag 16 januari is er van 19.00 tot 20.00 uur een 
informatiebijeenkomst voor ouders en 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. Ook 
komt het CSPE (praktijkexamen van het profiel Dienstverlening & 
Producten) ter sprake. Na de centrale presentaties is er gelegenheid een 
kijkje te nemen in het examenlokaal met de examenlaptops. Ouders 
kunnen dan zelf ervaren hoe een digitaal examen verloopt.  
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: 
De digitale examens worden ingepland in de twee weken voor de meivakantie: maandag 9 april t/m 
vrijdag 20 april 2018. Dus in totaal tien examendagen. Tijdens deze dagen hebben de leerlingen van 
4 Basis/Kader geen lessen meer. Leerlingen kunnen examentrainingen met vakdocenten afspreken. 
De exacte afnametijden en indeling van de vakken worden begin maart 2017 in een nieuwsbrief voor 
leerlingen van 4Basis/Kader bekend gemaakt. 
 
Voor vragen over examenzaken, mail Louis Dalenberg, examensecretaris via 
examensecretriaat@mijnhoutens.nl 
 
 

 

 

 

 

mailto:examensecretriaat@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
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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Jaaragenda  

 
 

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

14-12-2017 do nieuwsbrief 4

15-12-2017 vr

16-12-2017 za

17-12-2017 zo

18-12-2017 ma

19-12-2017 di Lintstage lj4bk

20-12-2017 wo

21-12-2017 do Badminton- & volleybal toernooi voor medewerkers en leerlingen allen

22-12-2017 vr Kerstviering + leerlingmentoren bij lj1 allen

23-12-2017 za

24-12-2017 zo

25-12-2017 ma kerstvakantie Allen

26-12-2017 di kerstvakantie Allen

27-12-2017 wo kerstvakantie Allen

28-12-2017 do kerstvakantie Allen

29-12-2017 vr kerstvakantie Allen

30-12-2017 za

31-12-2017 zo

1-1-2018 ma kerstvakantie Allen

2-1-2018 di kerstvakantie Allen

3-1-2018 wo kerstvakantie Allen

4-1-2018 do kerstvakantie Allen

5-1-2018 vr kerstvakantie Allen

6-1-2018 za

7-1-2018 zo

8-1-2018 ma Roostervrij voor leerlingen studiedag Allen

9-1-2018 di Lintstage lj4bk

10-1-2018 wo

11-1-2018 do

12-1-2018 vr

13-1-2018 za

14-1-2018 zo

MR / OPG

Toetsweek 2 lj 4

16-1-2018 di Informatie-avond digitale examens lj 4 bk

17-1-2018 wo

Nieuwsbrief 5

Leerlingmentoren training 2

15-1-2018 ma

18-1-2018 do


