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Leerlingen bereiden zich voor op Beroepenfeest 
Hoe geef je een goede hand? Hoe rond je een gesprek af? Wat zijn goede 

vragen om te stellen? Leerlingen van Houtens zijn tijdens de Training 

Netwerken voorbereid op het aankomende Beroepenfeest en de Doe Dag 

van Houten On Stage.  

 

Alle leerlingen van het 1e, 2e en 3e leerjaar zullen op 3 maart het 

Beroepenfeest bezoeken. Tijdens dit evenement gaan zij praten met 

mensen die beroepen hebben, waarin zij geïnteresseerd zijn. Met twee 

bedrijven maken zij een afspraak voor de Doe Dag op 26 maart. Dan gaan 

ze kijken bij het bedrijf en zullen zij ervaren wat het werk inhoudt.  

 

Houten On Stage biedt de leerlingen een geweldige gelegenheid om al op 

jonge leeftijd in aanraking te komen met verschillende organisaties in 

verschillende sectoren. Uw zoon/dochter kan zo een goed beeld krijgen van 

dat wat hij of zij later willen worden, of juist niet. 

 

‘En hoe neem je dan afscheid van een bedrijf als je een heel leuke Doe Dag hebt gehad?’, vraagt de 

trainer. Voorzichtige vingers gaan omhoog. “Euh, misschien kan je dan zeggen: Bedankt voor de 

leuke Doe Dag. Ik vond het heel leuk dat u me zoveel heeft laten zien. Mag ik nog een keer contact 

met u opnemen als ik een stageplek zoek?” Nou, daar kan zelfs de trainer niets meer op aanvullen.  

 

Op www.houtenonstage.nl vindt u meer informatie over Houten on Stage. Onder het kopje Beroepen 

(www.houtenonstage/beroepen) vindt u alle beroepen die zich tot nu toe hebben aangemeld. Neem 

er eens een kijkje samen met uw zoon of dochter!  

 

Wilt u zich ook aanmelden om op de dag te helpen of om over uw beroep te vertellen? Wij vinden 

het erg leuk als ouders meedoen. Aanmelden kan op: www.houtenonstage.nl/aanmelden.  

Alles mag je worden, behalve ongelukkig! Beloofd? 

Inge Doorn (mail@houtenonstage.nl) 

projectleider Houten on Stage      

 

 
 

 

Ouderpanel Houtens organiseert: Thema-avond 

’t Is hier geen hotel 

 

Veel ouders van pubers slaken dit vertwijfeld en 

gefrustreerd uit als hun zoon of dochter weer eens een 

spoor van kledingstukken of etensresten achter zich 

gelaten hebben. Of van allebei.  

 

Op donderdag 16 april om 19.30 uur organiseert het 

ouderpanel van Houtens een thema-avond met de 

titel “t Is hier geen Hotel” 

 

Het verhaal van Saskia Smith en Martine de Vente gaat vooral over de leuke kanten van pubers en 

over hoe je de relatie tussen jou en je kind bloeiend houdt. Zij geloven er namelijk in dat door met 

elkaar te communiceren je je kind (en jezelf) zonder al teveel kleerscheuren door de puberteit loodst. 

 

 

http://www.houtenonstage.nl/
http://www.houtenonstage/beroepen
http://www.houtenonstage.nl/aanmelden


 
Ze vertellen je niet hoe ouders moeten opvoeden maar we wel helpen pubers beter te leren kennen 

– op een grappige en originele manier met voorbeelden uit de praktijk.  

 

In de tweede helft van het programma gaan ze met ouders in gesprek omdat een ander misschien 

wel, of andere, antwoorden en oplossingen heeft. En zo niet, ook goed. Dan is het troostend om te 

weten dat het overal hetzelfde is en fijn om samen te lachen en herkenning zoeken én vinden. 

 

Zet 16 april vast in je agenda! De thema-avond vindt plaats in de aula van Houtens. Wil je alvast meer 

weten over ’t Is hier geen hotel? Kijk dan op www.tishiergeenhotel.nl. Voor vragen kun je mailen met 

ouderpanel@mijnhoutens.nl via dit mailadres kunt u zich ook alvast aanmelden voor deze avond. 

 

 

 

Gastlessen voor klas 1 en 2 

Houtens werkt samen met verschillende organisaties uit de omgeving. Binnenkort komen in dat 

kader onze collega’s van Halt, Pretty Woman en de jongerenwerkers van Van Houten & Co voor 

diverse gastlessen naar Houtens. Hieronder informeren we u over de inhoud en de data van de 

gastlessen. - Bart Laureij 

• Halt voor klas 1: invloed van de groep & online veiligheid 

Voor onze brugklassen komt Halt naar school, voor twee bijeenkomsten in de klas over invloed van 

de groep (o.a. groepsdruk) en online veiligheid (o.a. cyberpesten). De mentor van de klas zal ook bij 

die bijeenkomsten aanwezig zijn. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 9 maart, 24 maart, 19 mei 

en 30 juni. Meer informatie over de voorlichting en over wat u als ouder kunt doen, leest u in 

bijgevoegde infobladen.  

• Pretty Woman voor klas 2: intimiteit, seksualiteit en grenzen 

Voor klas 2 hebben we in samenwerking met Pretty Woman en de gemeente Houten 

voorlichtingslessen over relaties, intimiteit, grenzen, wensen en seksualiteit georganiseerd. Die 

bijeenkomsten worden ook in het bijzijn van de mentor gegeven, en zijn voor jongens en meisjes 

apart. Ook een jongerenwerker van Van Houten & Co zal deelnemen aan de bijeenkomsten. De 

voorlichtingen vinden plaats op 30 maart (2A, 2B, 2C), 31 maart (2D, 2E, 2F, 2G), 16 april (2A, 2B, 2C) 

en 17 april (2D, 2E, 2F, 2G). Meer informatie over de voorlichting en over wat u als ouder kunt doen, 

leest u in bijgevoegde brief. 

• Mantelzorg voor klas 2: 

In samenwerking met de jongerenwerkers van Van Houten & Co organiseren we een voorlichting 

over mantelzorg. In Houten zorgen meer dan elfduizend mensen langdurig en onbetaald voor een 

partner, ouder, kind, familielid, kennis of één van de buren. Het geeft vaak voldoening om voor 

iemand te zorgen en je doet het uit liefde voor de ander. Maar juist daardoor is het soms moeilijk 

grenzen te stellen en op tijd hulp te vragen als het zorgen te veel wordt. Dat geldt ook voor veel van 

onze leerlingen. In de bijeenkomst in de klas wordt, in aanwezigheid van de mentor, stilgestaan bij 

wat mantelzorg voor iedereen in de klas kan betekenen. De bijeenkomsten vinden plaats op 19 en 20 

maart. U kunt vast een kijkje nemen op https://www.vanhoutenenco.nl/pagina-item/steunpunt-

mantelzorg-houten/. 

 

https://www.tishiergeenhotel.nl/
mailto:ouderpanel@mijnhoutens.nl
https://www.vanhoutenenco.nl/pagina-item/steunpunt-mantelzorg-houten/
https://www.vanhoutenenco.nl/pagina-item/steunpunt-mantelzorg-houten/


 

Amnesty International Houten: Racisme en discriminatie in Nederland  

Onderstaande uitnodiging ontvingen we van Amnesty International Houten. Docenten en leerlingen 

kunnen gratis naar een speciale avond op maandag 2 maart, met als onderwerp racisme en 

discriminatie in Nederland. Mocht je geïnteresseerd zijn dan kan je kosteloos een kaartje reserveren 

bij Aan de Slinger, zie hieronder.  

 

De groep Amnesty International Houten organiseert dit jaar voorafgaand aan de collecteweek van 

9 t/m 14 maart een speciale avond op maandag 2 maart. Het onderwerp van de avond is ‘Racisme en 

discriminatie in Nederland”. De avond start met een documentaire van Karin Junger, “Ik alleen in de 

klas”. Daarna is er een korte pauze voor een drankje en daarna gaan we weer terug 

de zaal in. Ben Loth, ervaren in het voeren van de mensenrechtendialoog en actief 

Amnesty-lid uit Nijmegen, leidt de dialoog met de bezoekers. De jongeren in de 

documentaire hebben ongeveer de leeftijd van jongeren op onze school. Toegang is 

gratis, kaartjes zijn te bestellen op de site van Aan de 

Slinger: https://www.aandeslinger.nl/programma/ik-alleen-in-de-klas 

 

Racisme en discriminatie in Nederland? Het komt voor in subtiele en minder subtiele vormen en kan 

van grote invloed zijn op het leven van degene die het treft. Karin Junger maakte de documentaire 

“Ik alleen in de klas” met twaalf gekleurde jongeren onder wie haar drie kinderen. De witte Junger 

merkte dat haar gekleurde kinderen door hun huidskleur veel negatieve ervaringen hadden en dat 

die hun erg dwars zaten.  

 

Over die ervaringen praatten de jongeren nauwelijks, aldus Junger. Zij nodigde haar kinderen en hun 

vrienden uit om hun verhalen te vertellen. Dat bleek heel pijnlijk. Junger merkte echter dat het 

praten voor hen een soort bevrijding was. En er kwamen steeds meer verhalen los. ,,We praten er 

niet over, maar we voelen het wel hier,” was de reactie van één van de deelnemers aan de 

documentaire. 

  

In de documentaire verblijven zij tien dagen op een landgoed in Frankrijk. Een veilige basis waar de 

jongeren hun pijnlijke ervaringen vertellen of waar die worden nagespeeld of uitgebeeld worden. 

,,Bij veel van de situaties waar de jongeren over praten, waren we niet bij en daarom spelen we die 

na. Zo geven we de ervaringen een nieuwe vorm.” Junger maakte deze documentaire ‘om aan witte 

mensen te laten zien wat er gebeurt’. En om de toeschouwers te laten beleven wat de impact is van 

racisme en discriminatie: ,,Invoelbaar maken wat die met iemand doen”. 

 

Theater aan de Slinger, Kleine Zaal, maandag 2 maart 2020, aanvang: 20.00 uur. 

 

Alle informatie over de avond is te vinden op https://houten.amnesty.nl/index.php 

en op https://houten.amnesty.nl/index.php/activiteiten/thema-avond-racisme-en-discriminatie 

 

  

https://www.aandeslinger.nl/programma/ik-alleen-in-de-klas
https://houten.amnesty.nl/index.php
https://houten.amnesty.nl/index.php/activiteiten/thema-avond-racisme-en-discriminatie


 
Agenda 

 

 

 

De jaaragenda is ook te vinden op onze website. 

21-2-2020 vr Braziliaans Carnaval 10:00-15:00 klas 1

22-2-2020 za Krokus-/voorjaarsvakantie t/m zondag 1 maart

23-2-2020 zo Krokus-/voorjaarsvakantie

24-2-2020 ma Krokus-/voorjaarsvakantie

25-2-2020 di Krokus-/voorjaarsvakantie

26-2-2020 wo Krokus-/voorjaarsvakantie

27-2-2020 do Krokus-/voorjaarsvakantie

28-2-2020 vr Krokus-/voorjaarsvakantie

29-2-2020 za Krokus-/voorjaarsvakantie

1-3-2020 zo Krokus-/voorjaarsvakantie

2-3-2020 ma

3-3-2020 di On stage Beroepenfeest hele dag 1 t/m 3

4-3-2020 wo

6-3-2020 vr

7-3-2020 za

8-3-2020 zo

9-3-2020 ma

10-3-2020 di Toetsvrije week t/m 13 maart

11-3-2020 wo

12-3-2020 do Bottrop hele dag 4TL

Excursie Den Haag
3TL

14-3-2020 za

15-3-2020 zo

Toetsweek 3 3TL+ 4TL + 4BK

MR Houtens 19:00:20:30

17-3-2020 di

18-3-2020 wo

Nieuwsbrief ouders/verzorgers

do

19-3-2020 do

13-3-2020 vr

ma16-3-2020

5-3-2020


