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Basisrooster periode 3 

Per periode komt er een nieuw basisrooster. Maandag 21 januari start periode 3, en dus ook een 

nieuw rooster. De volgende zaken zullen veranderen op basis van de lessentabel:  

 in de onderbouw Tl wisselen de uren Frans en Duits (van 1 uur naar 2 uur of v.v.); 

 rekenen in leerjaar 3 wordt facultatief tot aan de uitslag van de rekentoets. Daarna wordt het 
voor leerjaar 3 weer een reguliere les voor de leerlingen die nog niet geslaagd zijn;  

 rekenen leerjaar 4 vervalt. Wel komen er facultatieve lessen voor leerlingen die bijles van de 
rekendocent willen hebben of nog oefenen voor de rekentoets; 

 leerjaar 3 BK start met de specialisatie Dienstverlening en Producten, leerlingen hebben de 
keuze uit 4 verschillende specialisaties; 

 leerjaar 4 BK bewegingsonderwijs vervalt. 
 

CKV bovenbouw 

De muziekdocent heeft na de herfstvakantie een andere baan geaccepteerd. Het bleek niet mogelijk 

om de specialisatie muziek binnen CKV te vervangen. We hebben daarom gekozen voor een andere 

insteek bij CKV door een vervangend docent, waarbij de leerlingen veel meer zelf de keuze hebben 

voor de invulling van de opdrachten. Het PTA kan zo alsnog goed worden afgesloten.  

Leerjaar 4 heeft de week van 21 januari en de week van 28 januari nog CKV. Dan sluiten ze het vak af. 

De ingeleverde muziekonderdelen worden meegenomen in de eindbeoordeling. Het is belangrijk dat 

de 4e jaars het vak CKV met een voldoende of goed afsluiten, anders mogen we geen diploma 

verstrekken! De ouders van leerlingen die het vak niet hebben afgerond worden hier nog voor de 

voorjaarsvakantie over geïnformeerd.  

Leerjaar 3 start in de week van 4 februari met CKV en gaan dan aan de slag met een aangepast PTA.  

 

Gezonde school 

Houtens zet stappen richting een gezonde school! De eerste acties die we ondernemen: 

 we maken de voorraad koeken op en bestellen en verkopen ze daarna niet meer. 

 er worden appels verkocht 

 we onderzoeken de mogelijkheid voor een kraanwater-tappunt 

 we variëren steeds meer met de broodjes die worden verkocht.  
 

We zijn op zoek naar nieuwe producten om aan te bieden! We houden ons 

daarbij aan de richtlijnen van het Voedingscentrum: 

(https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl) en houden tegelijk 

rekening met duurzaamheid. Zo min mogelijk plastic verpakkingen dus. We 

gaan in de klassen ook oproepen om goede suggesties aan te leveren, maar 

willen dat zeker ook aan u vragen. Heeft u suggesties? Waar kunnen we uw zoon of dochter blij mee 

maken? Mail naar directiesecretariaat@mijnhoutens.nl.  

 

Toiletten 

De leerlingtoiletten zijn voorzien van nieuwe handdoekrollen en zeepdispensers en worden dagelijks 

gecontroleerd door zowel conciërges als het schoonmaakbedrijf. 

 
EHBO 
Wat hebben al deze collega's met elkaar gemeen? 
Dat ze geslaagd zijn voor hun EHBO examen! 
De BHV-ers en de docenten BO hebben zowel 
theoretisch als praktisch EHBO-examen afgelegd.  
Daarmee zijn we op Houtens weer voorzien van 
voldoende goed opgeleide collega's die in geval van 
nood de eerste hulp kunnen verlenen.  
 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://jungheimboomkwekerijen.nl/wp-content/uploads/2016/01/Appel-Groninger-Kroon.jpg&imgrefurl=http://fruitstyle.eu/soorten_fruit/appels/&docid=q_doydsiQ1NaTM&tbnid=rvkzdMQuVkoO6M:&vet=10ahUKEwjJ3qraxPTfAhVN-6QKHY-YAlsQMwhnKB8wHw..i&w=500&h=400&bih=673&biw=1024&q=appel&ved=0ahUKEwjJ3qraxPTfAhVN-6QKHY-YAlsQMwhnKB8wHw&iact=mrc&uact=8


 
Houten On Stage van start 

Heeft u bij de ingang van Houten dit spandoek al gezien? We doen er 

alles aan om leerlingen tijdens het Beroepenfeest in contact te brengen 

met zijn of haar droomberoep. Via het spandoek roepen we alle mensen 

die werken in de omgeving van Houten op om mee te doen aan Houten 

on Stage. We zijn op zoek naar een groot aantal mensen die iets willen 

vertellen over hun beroep op 27 maart 2019. En die daarnaast op de Doe 

Dag van 10 april 2019 aan een klein groepje geïnteresseerde leerlingen 

iets over hun beroep willen laten zien.  

VMBO on Stage is opgezet om: vmbo leerlingen te helpen met hun beroepskeuze I  vmbo-ers in het 

zonnetje te zetten I Je vak te promoten I Toekomstige collega’s te werven I Een lokaal netwerk op te 

bouwen I Een gezellig feest te vieren. 

 

U kunt helpen dit leuke Beroepenfeest tot een succes te maken. Breng uw buren, kennissen, familie, 

kapper, supermarkt en andere bedrijven in de regio op de hoogte van Houten on Stage en vraag ze of 

ze mee willen doen. Heeft u zelf een leuk beroep? Meld u dan snel aan. Deelname is gratis. Meer 

informatie vindt u op www.houtenonstage.nl. Hier kunt u zich ook  aanmelden. Alvast bedankt! 

Inge Doorn - Projectleider Houten on Stage – 06-49802441 – mail@houtenonstage.nl 

 

Rechtbankbezoek leerjaar 4 

Op woensdag 21 november ben ik samen met 
Sebastiaan en 27 leerlingen maatschappijkunde 
klas vier op stap gegaan. Met z’n allen met de 
trein naar Utrecht om daar een bezoek te 
brengen aan de rechtbank. In de eerste periode 
van leerjaar vier zijn we bezig geweest met het 
thema criminaliteit en een bezoek aan een 
rechtszaak past daar goed bij. Omdat we met een 
grote groep waren moesten we ons in twee 
groepen verdelen om vervolgens één of meerdere 
rechtszaken bij te wonen.  
De ene groep heeft twee zaken bijgewoond; één over diefstal van gereedschap. De ander over een 
diefstal van drie taarten bij een supermarkt.  
De groep waar ik mee was had iets meer ‘geluk’. Wij hebben een 1.,5 uur durende zaak gezien over 
een mishandeling op Koningsdag van dit jaar. Het slachtoffer had hersenletsel, fracturen in zijn 
gezicht en is tot op de dag van vandaag niet in staat te werken. De rechter besloot uiteindelijk tot 
een veroordeling en een daarbij komende taakstraf.  
 
Wat altijd mooi is om te zien en te horen is dat leerlingen de rechtszaak goed kunnen volgen en een 
flink aantal juridische termen die ze geleerd hebben terug horen in de rechtszaal. Al met al weer een 
fijne en leerzame middag met een ontzettend leuke groep leerlingen.   
Groet Ineke de Boer 

 

Nieuw bij Houtens: Trajectklas 

Bij Houtens zijn we per 1 december 2018 gestart met een Trajectklas. 
Hiermee bieden we een plek aan leerlingen uit alle leerjaren die behoefte hebben om tijdelijk even 
te werken in een rustige, prikkelarme omgeving. De Trajectklas is een (tijdelijke) aanvulling op het 
reguliere onderwijs binnen Houtens, waarvan leerlingen voor wie dit wenselijk is, gebruik kunnen 
maken. Het lokaal is een rustige en daarmee veilige plek binnen de school waar leerlingen hun 
werk zelfstandig kunnen maken, niet-vakspecifieke ondersteuning kunnen krijgen, kunnen re-
integreren in de reguliere setting of gewoon even tot rust kunnen komen. Dit altijd in nauw overleg 
met de leerling, de ouders en het ondersteuningsteam. We bieden op een mooie manier passend 
onderwijs voor leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is en die extra 
ondersteuning nodig hebben door middel van een tijdelijk traject. Hiermee voorkomen we mogelijk 
thuiszitten en doorverwijzing naar een externe Trajectvoorziening zoals Doorstart.  

http://www.houtenonstage.nl/


 
Kerstactie Houtens voor Voedselbank 
In het kader van de kerstgedachte, hebben leerlingen van Houtens producten ingezameld en een 
“secret santa”-kerstkaartenverkoop gehouden voor de Voedselbank. In alle klassen van Houtens is 
leerlingen gevraagd om voedingsmiddelen te doneren aan de voedselbank. Hier is ruim gehoor aan 
gegeven! In sommige gevallen werden de leerlingen extra door hun ouders aangespoord om mee te 
doen. We zijn heel trots op de betrokkenheid van leerlingen en ouders. 

De “secret-santa” is dit jaar voor het 
eerst gehouden maar er zijn al plannen 
om het volgend jaar weer te doen. 
Leerlingen konden voor €1 euro binnen 
school een kerstkaart laten bezorgen 
door Santa (docent Bas Vrielink) en een 
Elf (docent Lesley van Galen). Het idee 
was om de kerstgedachte door te geven 
door anoniem iemand een kerstkaart te 
sturen die een extra hart onder de riem 
kon gebruiken. Deze actie bracht een 
mooi bedrag van €200 voor de 
Voedselbank op.  

Namens de Voedselbank danken we 

leerlingen, ouders en docenten voor 

deze geslaagde actie! 

 

Schoolfoto’s 

Eind vorig jaar zijn er schoolfoto’s gemaakt en heeft uw zoon/dochter een set foto’s via de mentor 

ontvangen. De foto’s die u wenst te houden kunt u betalen via de factuur die aan de set is 

toegevoegd. De foto’s die u niet wenst te houden kan uw zoon/dochter tot uiterlijk donderdag 

24 januari op school inleveren bij de receptie. 

Leerlingen promoten Houten on Stage tijdens nieuwjaarsborrel Ondernemend Houten 

Maandag 7 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats van Ondernemend Houten. Op de ijsbaan op 

het Rond toastten 150 ondernemers met elkaar op het nieuwe jaar. Mooie voornemens en plannen 

voor 2019 werden besproken, nieuwe contacten werden gelegd onder het genot van heerlijke hapjes 

verzorgd door de lokale ondernemers. Maar dat was niet alles, er was dit jaar in het bijzonder 

aandacht voor Houten on Stage. Dit beroepsoriëntatieproject voor de vmbo leerlingen in Houten 

werd door de wethouder Geerdes uitgebreid in het zonnetje gezet.  

Houten on Stage bestaat uit een beroepenfeest dat plaatsvindt op 27 maart van dit jaar. Tijdens dat 

beroepenfeest gaan 700 vmbo leerlingen van 

Houtens en het Wellantcollege in gesprek ruim 

200 mensen over zeer uiteenlopende beroepen 

uit alle sectoren (zorg en welzijn, handel en 

economie, groen en natuur, techniek). Tijdens dit 

beroepenfeest maken de leerlingen een match 

met twee verschillende deelnemers die ze twee 

weken later op 10 april zullen bezoeken tijdens de 

Doedag. 

 

Deshano van Doorn en Anouk van Hoornaar 

leerlingen van Houtens werden door wethouder 

Geerdes geïnterviewd over het belang van het 

project. ‘Ik zit nu in de derde, volgend jaar doe ik 

eindexamen. Ik vind het heel leuk dat ik op deze 

manier de kans krijg om bij meerdere bedrijven een kijkje te nemen. Daardoor zal het voor veel van 



 
ons makkelijker zijn om een richting te kiezen’, aldus Anouk. Wethouder Geerdes benadrukt ook het 

belang van Houten on Stage voor de ondernemers. ‘Van veel bedrijven hoor ik dat het zo moeilijk is 

om personeel te vinden, dit is dé mogelijkheid om de leerlingen te laten zien hoe leuk jouw werk is 

en om toekomstig personeel enthousiast te maken’. En Deshano doet nog een extra duit in het zakje: 

‘Wij kunnen u helpen uw omzet te vergroten’.  

Ruim 25 deelnemers hebben enthousiast gereageerd dat zij meedoen met Houten on Stage. Een 

geweldig aantal, maar nog niet genoeg. Om leerlingen een goed beeld te geven van al die mooie 

beroepen in Houten en omgeving hebben we 200 deelnemers nodig! U doet toch ook mee?  

Meer informatie vindt u op www.houtenonstage.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.  



 
Agenda 

 
 

De jaaragenda is ook te vinden op onze website. 
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