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Betalingsherinnering schoolfoto’s 

Mocht u de schoolfoto’s van uw kind in uw bezit hebben en nog niet hebben betaald 

of heeft u bij het betalen het betalingskenmerk niet vermeld dan ontvangt u via uw 

zoon/dochter deze week een envelop met betalingsherinnering van Foto Koch. 

Wanneer u hier vragen over heeft dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Foto 

Koch via www.fotokoch.nl bij het tabblad ‘contact’ kunt u kiezen voor 

betalingsherinnering. Mocht u de geleverde schoolfoto’s alsnog niet willen houden, 

lever ze dan zsm (voor 23 februari a.s.) in bij de receptie. 

 

Schrijvers voor de klas 

Dinsdag 12 en woensdag 13 februari bezochten vier jeugboekenschrijvers Houtens. Cis Meijer, Buddy 

Tegenbosch, Tanja de Jonge en Jennefer Mellink vertelden tijdens enkele lessen over hun werk. 

Ik was bij het bezoek van Cis Meijer aanwezig. Cis wist boeiend 

te vertellen over haar carrière bij SBS6. Ze deed de montage van 

spannende series en deed ervaring op met scripts. Ze volgde 

een schrijfopleiding en publiceerde haar eerste boek Verdoofd. 

Inmiddels heeft ze meerdere spannende boeken op haar naam 

staan. In klas 4TL hebben de leerlingen net hun mondelingen 

voor het vak Nederlands gehad. Ze kunnen dan het thema 

misdaad kiezen en ook voor het boek Verdoofd. In klas 3TL 

lezen sommige leerlingen ook toevallig een boek van Cis Meijer. 

Des te leuker is het dan om de schrijver te ontmoeten. 

We hebben de omslagen van de boeken van Cis bekeken en ze 

heeft verteld hoe deze ontwerpen tot stand kwamen. Cis heeft 

uit eigen werk voorgelezen en als afsluiting van haar bezoek 

heeft ze een quiz gedaan. Er werd erg enthousiast meegedaan met de quiz. Er kon namelijk een boek 

gewonnen worden. Dit wilden veel leerlingen erg graag! 

Annemieke Bonnema, vakgroep Nederlands 

 

Uitnodiging thema-avond over Cyberpesten 

Cyberpesten, wat is dat? Insta, Snap, Sexting, Grooming Sextortion en meer. 

Hoe ziet dat eruit? Wat doet online pesten met iemand? Hoe kan ik 

herkennen of mijn kind online pest of gepest wordt? Welke vormen van 

online pesten zijn er? Wat te doen als het mis gaat? 

 

Het Ouderpanel van Houtens heeft Patricia Bolwerk, directeur van de 

stichting Stop Pesten Nu, uitgenodigd om deze en andere vragen te 

beantwoorden. Interactie, video’s en praktijkvoorbeelden zijn een belangrijk 

onderdeel van deze avond en de aanwezigen worden actief bij haar verhaal 

betrokken. 

 

Het Ouderpanel en de schoolleiding van Houtens nodigen u uit voor deze informatieve thema-avond  

Binnenkort ontvangt u via Magister een uitnodiging en kunt u zich voor deze avond opgeven. 

 

Noteer alvast in uw agenda: 

donderdag 14 maart, 19.30 uur, deuren open om 19.15 uur. 

 

 

 Leerlingen Rona en Joline met Cis Meijer 

http://www.fotokoch.nl/


 
Reminder aan ouders leerlingen leerjaar 2 
Afgelopen week heeft u de motivatiebrief over de profiel-/vakkenkeuze van uw kind gekregen. Graag 
ontvangt de mentor van uw kind een reactie op de motivatiebrief. U heeft het format dat u als 
antwoord kunt gebruiken vorige week ontvangen.  

De voorlopige profiel-/vakkenkeuze moet 1 maart a.s. gemaakt zijn. Maandag 15 april is de deadline 
voor de definitieve profiel-/vakkenkeuze. De keuze wordt gemaakt via het ouderaccount van 
Magister. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de mentor van uw kind.  

Ouders gezocht! 

Het is bijna zover. Over zes weken start Houten on Stage. We 

zijn voor dit leuke beroepenfeest op zoek naar mensen die 

iets willen vertellen over hun beroep op 27 maart 2019 én die 

op de Doe Dag op 10 april aan een groepje geïnteresseerde 

leerlingen iets van hun beroep kunnen laten zien.  

  

VMBO on Stage is opgezet om: uw kind te helpen met de 

beroepskeuze I uw zoon of dochter in het zonnetje te zetten I 

verschillende beroepen te promoten I toekomstige collega’s 

te werven I een lokaal netwerk op te bouwen I een gezellig 

feest te vieren. 

 

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Meld u aan als beroepsbeoefenaar en doe mee! Bent u 

advocaat, schoonheidsspecialist, journalist of onderwijsassistent? Alle beroepen zijn welkom! Op 

onze website www.houtenonstage.nl is veel informatie te vinden. 

 

Meedoen?  

Toekomstdromen van kinderen is een zaak van ons allemaal. Daarom is meedoen zo belangrijk. 

Aanmelden kan via: www.houtenonstage.nl/aanmelden.  Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd 

contact met mij opnemen. Alvast bedankt! 

Inge Doorn, mail@houtenonstage.nl, 06-49802441 

 

Gamed uw kind teveel? Doe de test   

De afgelopen jaren hebben we op Houtens geconstateerd dat 

er door een groeiend aantal leerlingen relatief veel tijd wordt 

besteed aan: internet, youtube, games, mobiel, ipad, ps4, xbox 

enz. Zolang dat niet ten koste gaat van andere zaken zoals: 

school, sfeer thuis, live afspreken met vrienden, hobby’s, 

sporten enz. is er niets aan de hand. 

Mocht u benieuwd zijn hoe uw kind scoort op dit vlak dan kunt 

u dit onderzoeken met behulp van de “zelftest” https://www.jellinek.nl/test-uw-kennis-of-

gebruik/test-uw-gebruik/test-uw-gamegedrag/ Deze test kan zowel door een ouder als door het kind 

worden ingevuld.  

In deze nieuwsbrief enkele tips van een deskundige en wat adviezen van ouders. Mocht u naar 

aanleiding van dit onderwerp vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u 

contact opnemen met de mentor van uw kind. 

  

http://www.houtenonstage.nl/
http://www.houtenonstage.nl/aanmelden
mailto:mail@houtenonstage.nl


 
7 Tips van verslavingspsycholoog Ellen van Geffen 

1. Verdiep je in de online wereld van je kind. Speel mee. Stel vragen: Wat speel je? Hoe speel 
je? 

2. Maak goede afspraken over het soort spellen, de tijd die eraan besteed wordt en onder 
welke voorwaarden ze mogen spelen.  

3. Bewaak die afspraken consequent. 
4. Zorg dat alle opvoeders op één lijn zitten (inclusief school). 
5. Wees alert op signalen. Realiseer je dat er ‘verborgen leed’ kan zijn. Op zich is er niks mis 

mee als een kind afstroomt naar een lager onderwijsniveau, maar wel als dat alleen komt 
door overmatig gamen. 

6. Bedenk dat het soms niet om dat ene spel gaat, maar om een combinatie van alle 
internetgebruik: gamen + YouTube-filmpjes (over gamen) bekijken + surfen + steeds 
doorklikken op internet et cetera. 

7. Doe de gamecheck twee keer: vul ’m één keer in zoals je kind het wil en volg de tweede keer 
je eigen intuïtie https://www.jellinek.nl/. De uitslag kan reden zijn om in gesprek te gaan en 
kan je vermoedens bevestigen of weerleggen. Bovendien ziet je kind dan wellicht de 
noodzaak in van een verandering. 

Tips van moeders Céline en Marije 

 Vertrouw op je gevoel en laat je niet van de wijs brengen door verwijten, uitvluchten of 
woedeaanvallen van je kind. 

 Spreek hem aan op feiten (‘je zou maar een uur gamen’) en hou daaraan vast zonder te 
vervallen in beschuldigingen of verwijten. Verzand niet in welles/nietes-discussies; je komt er 
niet uit en het maakt te veel kapot. 

 Probeer de puzzel compleet te maken als je vermoedt dat er iets meer aan de hand is. Praat 
met andere ouders, leerkrachten, vrienden. 

 Zoek professionele hulp. Wacht niet tot het escaleert. 

Stel gameregels bij overmatig gebruik. Enkele voorbeelden: 

1. Alleen gamen tot etenstijd. 
2. Tel alle apparaten bij elkaar op: PC, console, iPad = gamen 
3. Maximaal 2 uur per dag, in het weekend 3 uur. 
4. Geen game-uren opsparen voor een volgende dag. 
5. Ga er blind vanuit dat er gegamed wordt als het kind aan de computer zit (ook al geeft hij zelf 

huiswerkredenen op). 
6. Zet de computer eventueel een tijdje in de huiskamer. 

 

Bijdragen aan een beter Houten: doe mee aan de Motiemarkt! 

Heeft u een idee dat bijdraagt aan een mooier, socialer, groener, 

duurzamer Houten? De gemeente Houten organiseert op 11 april a.s. 

een motiemarkt in de raadzaal van het gemeentehuis. Daartoe 

ontvangt de gemeenteraad graag plannen, waarvoor de indieners iets 

van de gemeente nodig hebben, hetzij een financiële bijdrage, kennis of contacten. Een en ander is 

beschreven op de gemeentepagina: 

https://www.houten.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/motiemarkt/hoe-werkt-de-motiemarkt/ 

 

Aanmelden kan tot 11 maart a.s. De plannen worden op 11 april 2019 beoordeeld door de 29 

raadsleden, zij kunnen de plannen adopteren om samen met de indiener(s) verder geschikt te maken 

om bijv. in te brengen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020.  

 

 

https://www.jellinek.nl/
https://www.houten.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/motiemarkt/hoe-werkt-de-motiemarkt/


 
Trainingen voor ouders en pubers (door Santé Partners) 

Santé Partners (Vitras en STMR zijn samengegaan onder de naam Santé Partners) start dit voorjaar 2019 

met trainingen voor ouders en jongeren in het voortgezet onderwijs: de training bewust omgaan met 

je puber en een assertiviteitstraining ‘Opkomen voor jezelf’ 12 - 16 jaar. In de bijlagen bij deze 

nieuwsbrief vindt u meer informatie. 

 

  



 
Agenda 

 
 

De jaaragenda is ook te vinden op onze website. 
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