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Stand van zaken schoolleiding Houtens 

Karlijn Hoorens is terug van zwangerschapsverlof en heeft de rol van afdelingsleider onderbouw 
opgepakt. Sandra Snippe is afdelingsleider bovenbouw. Ad van Andel, directeur van Houtens, is nog 
afwezig. Dick Looyé is vervangend directeur. Karlijn, Sandra en Dick hebben wekelijks 
schoolleidersoverleg waarin zowel de dagelijkse gang van zaken als de beleidsmatige, strategische en 
schoolbrede thema’s besproken worden.  

 

Terug van weggeweest…. 

De afgelopen maanden hebben voor mij in het teken gestaan van flesjes, luiers, omrollen, 

eerste hapjes en lieve lachjes. Afgelopen zomer ben ik opnieuw moeder geworden. Na 

twee jongens hebben we een gezonde dochter gekregen.  

Ik heb mijn functie als afdelingsleider na de kerstvakantie weer opgepakt en ga met volle 

energie aan de slag. Inmiddels mag ik mij richten op de onderbouw en ik wil me dan ook 

graag voorstellen aan de ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Mijn naam is Karlijn 

Hoorens. Ik hoop u van harte te ontmoeten in het komende half jaar. 

 

 

Bezoekers Houtens 

We streven naar een veilige school en een gastvrije ontvangst 
voor onze leerlingen en gasten. Om dat waar te kunnen maken 
is het belangrijk dat bezoekers zich bij binnenkomst melden bij 
de receptie. De receptie zorgt dat u wordt opgehaald door 

degene waarmee u een afspraak heeft. Het is niet de bedoeling dat bezoekers zelf door de school 
gaan op zoek naar bijvoorbeeld een mentor of docent, behalve voor een ingepland 10-
minutengesprek. Bedankt voor uw medewerking. 

 

Leerlingenraad 

Dit schooljaar wordt de leerlingenraad nieuw leven ingeblazen! Rond de 
voorjaarsvakantie wordt uit iedere klas een klassenvertegenwoordiger gekozen die 
zitting neemt in de leerlingenraad. De eerste bijeenkomst bespreken we met de 
leerlingen welke onderwerpen voor de leerlingenraad zijn en wat de wensen van 
de deelnemers zijn. Via de nieuwsbrief en de website houden we iedereen op de 
hoogte! 

 

Bijles + examentraining 

De laatste periode voor de start van de examens begint. Een spannende tijd waarin de 
voorbereidingen op de examens centraal staat. De belangrijkste voorbereiding vindt plaats in de 
lessen en door het werk van de leerling thuis. Soms is extra ondersteuning welkom. Op Houtens is 
vanaf periode 3 voor elk examenvak minstens 1x per week een bijlesmoment, georganiseerd door de 
vakgroepen. Leerlingen kunnen daar terecht voor vragen, extra uitleg of instructie of voorbereiding 
op het examen. De vakdocenten communiceren met de examenleerlingen over tijd en locatie. 
Daarnaast wordt extra examentraining georganiseerd, hier wordt u nog nader over geïnformeerd.  
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Nieuwe medewerkers 

In januari zijn de volgende nieuwe medewerkers bij Houtens gestart: 

- Jacco Kersbergen, medewerker ICT 
- Alena Kurmakina, docent Engels (vervanging zwangerschapsverlof) 
- Manuel van Dam, docent Engels (vervanging zwangerschapsverlof) 
- Wim Righart, docent Nederlands (ziektevervanging, start 22 januari) 

Alle collega’s worden begeleid door ervaren collega’s uit de vakgroepen en opgeleide docent- 
begeleiders. We wensen de nieuwe medewerkers veel succes bij hun werkzaamheden op Houtens! 

 

Spreekmiddag/-avond vakdocenten 

Donderdag 8 februari 2018 is er gelegenheid om een 10-minutengesprek met een vakdocent te 
houden. Er is gelegenheid voor maximaal 3 gesprekken. De inschrijving gaat via Magister, u ontvangt 
daar rond 25 januari een uitnodiging voor. Om in te kunnen schrijven voor de ouderavond, moet u in 
kunnen loggen via het ouderaccount in Magister. Mocht u het wachtwoord van uw account zijn 
vergeten dan kunt u via magister klikken op wachtwoord vergeten, u ontvangt dan het wachtwoord 
op uw mail adres. Mochten de inlogproblemen zich blijven voordoen of heeft u hulp nodig bij het 
inschrijven, dan kunt u langs komen op maandag 29 januari tussen 15.00 en 16.00 uur of op 
donderdag 1 februari tussen 16.30 en 17.30 uur wij helpen u dan graag. 

Mocht u langs komen voor extra uitleg dan kunt u zich melden bij de receptie. 

U kunt via Magister aangeven welke docent u wilt spreken en op welke tijden u beschikbaar bent.  

 

 

Aanmelding MBO opleiding vierdejaars leerlingen (LOB) 

Onze vierdejaars leerlingen moeten voor 1 april een keuze 

maken voor een MBO-opleiding. Om ervoor te zorgen dat de 

overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo goed 

verloopt, maken wij gebruik van een digitaal doorstroom 

dossier (DDD). Net als andere mbo’s en vmbo’s in de regio 

Utrecht hanteren wij 

hiervoor www.digitaaldoorstroomdossier.nl.  

Alle vierdejaars leerlingen hebben hiervoor een code ontvangen van hun mentor. Met deze code en 

Burgerservicenummer (BSN) hebben ze in de mentorles het DDD geactiveerd en hier hun Houtens 

emailadres en wachtwoord aan gekoppeld. 

 

Binnen dit digitaal doorstroom dossier geeft de leerling aan welke MBO opleiding hij/zij wilt doen. 

Bijna alle MBO opleidingen in de regio zijn hier op aangesloten. Er worden vragen gesteld over het 

profiel, de motivatie, competenties en onderwijsbehoeften. Als ouder/verzorger kunt u uw zoon of 

dochter helpen bij het invullen van dit dossier. Nadat de leerling deel A heeft ingevuld en verstuurd, 

krijgt de mentor een seintje. De mentor vult deel B in en verstuurt het terug naar de leerling. De 

leerling kan lezen wat de mentor geschreven heeft en stuurt het vervolgens via het DDD systeem 

naar de gekozen MBO opleiding. Wanneer de MBO opleiding het DDD in goede orde heeft ontvangen 

krijgt de leerling hiervan een bericht. 

 

Twijfelt uw zoon of dochter nog over de studiekeuze? Ga in gesprek met de mentor. Zij kunnen tips 

aanreiken om de keuze te vergemakkelijken. 

 

  

http://www.digitaaldoorstroomdossier.nl/
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Tweedekans producten gevraagd! 
In periode 3 gaan onze 3BK leerlingen bij het vak Dienstverlening en Producten 
aan de slag met tweede kans producten. Hier gaan zij, onder begeleiding, een 
kunstwerk van maken. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! 
 
Heeft u spullen liggen die u niet meer gebruikt en weg wilt gooien? En wilt u 
meewerken aan de kunstprojecten van onze derdejaars leerlingen? Dan kunt u deze spullen komen 
brengen op school! (U kunt ze ook aan uw zoon/dochter meegeven natuurlijk, zij kunnen de spullen 
komen brengen in lokaal 0.62 bij één van de docenten D&P). 

U kunt denken aan: 
Grootverpakkingen van wasmiddelen (karton/plastic), fietsband, cakeblik, 
springvorm, elektrische apparaten, lege flessen, lege melkpakken (wel 
schoon), bloempotten, jute boodschappentassen, afgedankte 
spijkerbroeken e.d. 
 
Ook namens de leerlingen alvast hartelijk bedankt!  
 
Gerten de Wit, Rianne Hoeve, Gerard Visker, Elin Kotterer en Eline Poeze 
Docenten D&P 
 

 

Save the date: gala en diploma-uitreiking 
Examenleerlingen sluiten hun middelbare schoolperiode af met een feestelijk gala op 
maandag 28 mei. De diploma-uitreiking is gepland op woensdag 4 juli.  
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Jaaragenda 

18-1-2018 do 
Nieuwsbrief 5 

Leerlingmentoren training 2 

19-1-2018 vr   

20-1-2018 za   

21-1-2018 zo   

22-1-2018 ma Start periode 3  

23-1-2018 di   

24-1-2018 wo   

25-1-2018 do 
Deadline inschrijving herkansingen klas 3 en 4 

Leerlingmentoren in mentorles met activiteit 

26-1-2018 vr   

27-1-2018 za   

28-1-2018 zo   

29-1-2018 ma   

30-1-2018 di Herkansing periode 2 

31-1-2018 wo Excursie Den Haag 

1-2-2018 do 
Roostervrij voor leerlingen 

Open avond 

2-2-2018 vr   

3-2-2018 za   

4-2-2018 zo   

5-2-2018 ma Deze week: excursie 3B/K kringloop (D&P)  

6-2-2018 di   

7-2-2018 wo Open lesmiddag 3 

8-2-2018 do 
Lob-dag & advies/info keuzevakken en profiel 

Ouderspreekavond vakdocenten  

9-2-2018 vr   

10-2-2018 za   

11-2-2018 zo  

12-2-2018 ma MR / OPG 

13-2-2018 di   

14-2-2018 wo 
Open lesmiddag 4 

Schrijvers in de klas 

15-2-2018 do   

16-2-2018 vr   

17-2-2018 za   

18-2-2018 zo   

19-2-2018 ma   

20-2-2018 di   

21-2-2018 wo   

22-2-2018 do 
Braziliaans Carnaval 

Nieuwsbrief 6 

23-2-2018 vr Roostervrij voor leerlingen; lesvrije dag 

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


