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Houtens op social media 
Sinds kort heeft Houtens een Instagram en Facebook account. We willen 

de school tot leven laten komen op social media, laten zien wie we als 

school zijn en wat we allemaal te bieden hebben. Leuk voor onze 

leerlingen, ouders en medewerkers maar ook voor nieuwe leerlingen en 

hun ouders/verzorgers. Volgt u ons nog niet doe dat dan snel: 

Facebook.com/houtens 

Instagram.com/het.houtens 

Linkedin.com/houtens 

  

Meedenken en -praten over Houtens: 

het kan in de medezeggenschapsraad! (herhaalde oproep) 
De medezeggenschapsraad (mr) van Houtens zoekt ouders die plaats willen nemen in de 

oudergeleding van de mr. 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, u bent van harte 

welkom bij de mr!  

 

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. Voelt u zich aangesproken om mee te denken en te praten, meldt u aan bij 

chrissloezarwij@mijnhoutens.nl. Zijn er meerdere geïnteresseerden, dan wordt een verkiezing 

uitgeschreven. We zien de reacties graag tegemoet. 

Werkweek leerjaar 3  
Helaas is besloten de werkweek van klas 3 dit schooljaar niet door te laten gaan. De ontwikkelingen 

rondom Corona en de daarbij horende beperkingen maken het te onzeker om op lange termijn te 

plannen, daarnaast is het heel lastig gebleken reserveringen te plaatsen. 

De organisatie onderzoekt in het voorjaar, als er hopelijk meer duidelijkheid is over de 

ontwikkelingen, wat er eventueel mogelijk is als alternatief programma. Er wordt nu gedacht aan een 

weekprogramma waarbij de leerlingen thuis overnachten en door de week heen verschillende 

activiteiten doen in de omgeving van de school of door het land heen. De ouders van de leerlingen in 

leerjaar 3 worden hierover apart geïnformeerd. 

 

mailto:chrissloezarwij@mijnhoutens.nl
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Bericht van de vertrouwenspersonen 
Hierbij een bericht van ons als vertrouwenspersonen van Houtens. We nemen u - waar dat kan - 

graag mee in de stappen die we ondernemen, in dit geval de stappen om ons bij de leerlingen 

bekend te maken. Wij hebben de leerlingen op 5 oktober en 24 november per mail geïnformeerd 

over onze werkzaamheden. Ook kregen ze een uitnodiging voor het invullen van een korte vragenlijst 

over onze bekendheid. Die vragenlijst is inmiddels door bijna 140 leerlingen ingevuld! U kunt beide 

mails hieronder letterlijk lezen. Er staat ook in voor welke situaties een leerling ons kan inschakelen, 

met voorbeelden. We vragen u hierbij om onderstaande mails ook thuis met uw kind te bespreken. 

Leerlingen zijn altijd vrij om met één van ons een afspraak te maken. Veel leerlingen doen dat via 

hun mentor, maar sommigen hebben u als ouder nodig om zich naar ons te laten doorverwijzen. 

Hebt u zelf signalen die wijzen op onveiligheid in de schoolsituatie? Maak als ouder gerust ook met 

ons een afspraak, via onderstaande mailadressen. We hebben daarnaast ook een externe 

vertrouwenspersoon: Miriam Smit is niet werkzaam op Houtens, maar wel in haar rol als 

vertrouwenspersoon aan onze school verbonden.  

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Aletta Bentley (alettabentley@mijnhoutens.nl) 

Bart Laureij (bartlaureij@mijnhoutens.nl)  

Miriam Smit (extern) (info@humanresults.nl)  

 

Beste leerling, 

Op 5 oktober hoorde je voor het eerst dit schooljaar van ons. Wij hebben ons toen aan je voorgesteld 

als vertrouwenspersoon van Houtens. Ook hebben we je uitgelegd waar wij voor zijn. Heb je de mail 

niet bewaard? Geeft niks, hieronder lees je ‘m rustig nog eens terug. Bewaar deze mail goed! We 

vragen je in deze mail om een korte, maar belangrijke vragenlijst in te vullen. Het invullen kost 

minder dan 1 minuut van je tijd.  

 

KLIK HIER VOOR DE VRAGENLIJST 

 

Alvast bedankt! En twijfel niet: maak met één van ons gerust een afspraak als je dat wil. We luisteren 

naar je, en vertellen je wat je kunt doen. Hieronder staat ons mailadres. 

 

Hartelijke groet, 

Aletta en Bart 

Vertrouwenspersonen Houtens 

alettabentley@mijnhoutens.nl 

bartlaureij@mijnhoutens.nl  

 

Beste leerling, 

Dit is een belangrijke mail. Lees de mail heel goed. Bewaar de mail, voor als je ‘m een keer nodig 

hebt.  

Wat doe je als iemand jou aanraakt op ongewenste plekken van jouw lichaam? Wat doe je als 

iemand jou bedreigt, in de pauze of via WhatsApp? Wat doe je als je ongepaste berichtjes krijgt van 

iemand, bijvoorbeeld naaktfoto’s? Wat doe je als je je gediscrimineerd voelt, op basis van je uiterlijk, 

je geloof, je geaardheid (homo, lesbi) of je huidskleur? De meeste mensen bevriezen even als zoiets 

gebeurt. Vaak weet je ook niet precies wat je moet doen. Daarom is er de vertrouwenspersoon. Met 

ons kun je en afspraak maken als je zoiets hebt meegemaakt. Bij één van ons, jij mag kiezen wie, kom 

je op gesprek om het erover te hebben. Vertrouwelijk. Dat betekent dat wij niet zomaar met 

mailto:alettabentley@mijnhoutens.nl
mailto:bartlaureij@mijnhoutens.nl
mailto:info@humanresults.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xNHQmPYNz0yJriVOGT2MqibE28S0Pe5PuvqaDdfPiz5UMERPQkNDVUhQTUszOVRBVFpYQjUzNjRLQy4u
mailto:alettabentley@mijnhoutens.nl
mailto:bartlaureij@mijnhoutens.nl
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anderen gaan bespreken wat jij vertelt. We maken met jou een plan om tot een oplossing te komen 

en blijven jou ondersteunen, tot het voor jou is opgelost.  

 

Voor het volgende kun je bij de vertrouwenspersoon terecht: 

- Seksuele intimidatie: ongewenste aanrakingen, bedreiging met naaktfoto’s, dwingen tot seks of 

seksuele handelingen. 

- Discriminatie: je voelt je gediscrimineerd omdat je iets niet mag vanwege je huidskleur, geloof, 

uiterlijk of geaardheid. 

- Agressie: iemand doet jou steeds fysiek pijn, door te schoppen, te slaan of te dreigen met geweld, 

ook al heb je duidelijk stop gezegd. 

- Geweld: iemand doet jou steeds fysiek pijn, of mentaal: door te schelden, bedreigen, pesten, ook al 

heb je duidelijk stop gezegd. 

 

Twijfel niet, en maak een afspraak. Je bent altijd welkom en we luisteren naar je. Onder onze foto’s 

lees je ons mailadres. Meer info vind je op de site van Houtens: 

https://hethoutens.nl/vertrouwenspersonen/. 

 

 
 

Aletta Bentley en Bart Laureij 

alettabentley@mijnhoutens.nl 

bartlaureij@mijnhoutens.nl 

 

Hulp in coronatijd (gemeente Houten) 
De gemeente Houten heeft een overzicht gemaakt van organisaties die ondersteuning kunnen 

bieden aan gezinnen ‘in tijden van corona’. Meer informatie is te vinden op 

www.hulpwijzerhouten.nl en www.houten.nl/corona 

Jaaragenda 
De actuele jaaragenda is vinden op de website www.hethoutens.nl, de planning is altijd onder 

voorbehoud. 
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http://www.houten.nl/corona
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