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Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

 

Vakanties schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie za 19 t/m zo 27 oktober 2019 

Kerstvakantie za 21 december 2019 t/m zo 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie za 22 februari t/m zo 1 maart 2020 

Goede vrijdag en Pasen vr 10 april t/m ma 13 april 2020 

Meivakantie za 18 april t/m zo 3 mei 2020 

Bevrijdingsdag di 5 mei 2020 

Hemelvaart en dag aansluitend do 21 en vrij 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag ma 1 juni 2020 

Zomervakantie za 18 juli t/m zo 30 augustus 2020 

 

Oproep vakgroep Nederlands: geleende boeken 

Bij Houtens lezen we veel boeken bij Nederlands. Veel lezen is 

goed voor het vergroten van de woordenschat, voor tekstbegrip 

en ook voor een bredere kijk op de wereld. Het lezen is gelukkig 

zo’n succes dat een aantal boeken uit onze boekenkast zijn 

geleend om thuis verder te lezen. Dat is natuurlijk heel goed 

nieuws. We hopen dat deze boeken snel terug zijn, omdat ook 

andere leerlingen deze populaire boeken willen lezen. Wie weet 

is uw kind wel zo’n enthousiaste lezer. 

Wilt u eens voorzichtig vragen of er een boek van Houtens op het nachtkastje ligt? We zien onze 

boekenkast graag snel weer volledig gevuld. 

 

Excursie diergaarde Blijdorp 
Op dinsdag 9 april brengen de brugklasleerlingen voor de vakken 
Mens en Zorg en Nederlands een bezoek aan diergaarde Blijdorp in 
Rotterdam.  

De leerlingen worden om 8:15 uur verwacht in het lokaal zoals dat 
in het rooster in magister staat. De mentor/begeleider deelt een 
programmaboekje met opdrachten uit. Om 8:30 uur vertrekken de 
bussen naar Rotterdam. Afhankelijk van de files zijn wij rond 15.45 
uur terug op de Kruisboog. We hopen op een zonnige, leerzame en 
plezierige dag.  

Wat moeten de leerlingen meenemen voor deze dag? 
- Schrijfspullen: pen / potlood om de opdrachten uit te voeren. 
- Lunchpakket : om tussen de middag wat te eten en te drinken.  

Ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 1 worden ook via de mail geïnformeerd. 

  



 
 

Studiekring geeft examentraining 

Doe jij dit jaar eindexamen? Dan breekt een spannende tijd aan. Helemaal als 

je je nog niet zeker voelt over bepaalde vakken. Studiekring organiseert op 

zaterdag 27 & zondag 28 april en zaterdag 4 & zondag 5 mei 2019 examentrainingen bij College de 

Heemlanden. In 2 dagen neem je de complete examenstof van een vak van A tot Z door. Je leert 

theorie en maakt veel opgaven en oefenexamens. Deelname aan een 2-daagse examentraining kost 

€159,- (mavo/ vmbo-gt). Een trainingsdag voor mavo/vmbo duurt van 9 uur tot 16 uur. Inschrijven 

kan tot en met 7 april a.s. 

Kijk voor meer informatie op https://www.studiekring.nl/heemlanden  

Sportgala 
Leerling Nikki Keulers (2G) kreeg bijzonder verlof om naar het 
sportgala te gaan: 
Mijn team was genomineerd voor het sportgala – de sportploeg 
van Houten. Onze sport is Caroussel, deze sport zit in de 
paardensport wereld. Ons team bestaat uit meiden van 13 tot 
17 jaar. We waren met twee andere groepen genomineerd, 
Handbal Houten heren en het Taures volleybalteam heren. Deze 
groepen bestaan uit volwassen mannen.    

De genomineerden werden uitgenodigd voor het eten. We 
hadden een 4 gangen menu. Tijdens het eten kwamen er mensen iets vertellen over wat zij doen in 
de sportwereld en sommigen deden nog wat opdrachten waar iedereen aan meedeed. Na het eten 
werden wij net als alle andere gasten verwacht in de Theater Aan 
de Slinger, daar ging de uitreiking plaatsvinden. 

De drie sportploegen die genomineerd waren stonden buiten de 
zaal te wachten tot ze naar de zaal werden geroepen. Iedereen 
die genomineerd was voor het sportgala had een introfilmpje. Zo 
wist het publiek wie je was. In het filmpje zag je ons in onze 
outfits voor een wedstrijd (zoals op de foto). 

Wij waren helaas niet de winnaars maar als team vonden wij het een eer dat we hier aan mee 
mochten doen en genomineerd waren voor het sportgala. 

Uitwisseling Houtens - Diest 
Ook dit schooljaar krijgen onze tweedejaars leerlingen de gelegenheid mee te doen aan de 
uitwisseling met Belgische leeftijdgenoten. Houtense leerlingen gaan, vanaf 8 mei, drie dagen naar 
Diest. 

Begin volgend schooljaar ontvangen wij de uitwisselingsmaatjes 3 dagen in Houten. 

Onze tweedejaars leerlingen en hun ouders ontvangen binnenkort meer informatie over de 
uitwisseling. 

 

 

Foto Femke Linders fotografie 

https://www.studiekring.nl/heemlanden


 
Een kijkje in (de keuken van) de toekomst 

Leerlingen die de specialisatie Hospitality hebben 

gekozen, zijn vorige week op bezoek geweest bij SVO 

(vakopleiding food) en bij het Horeca & Travel College 

van ROC Midden-Nederland. Beide bezoeken waren 

gelinkt aan de keuzevakken die horen bij deze 

specialisatie. Momenteel zijn de leerlingen bezig met het 

keuzevak ‘Keuken’. Bij SVO (www.svo.nl) kregen we 

informatie over de opleiding ‘Generation Food’ die wordt 

aangeboden op niveau 3 met mogelijke doorstroom naar 

niveau 4. Na afloop van dit informatiemoment speelden we een quiz over de opleiding en natuurlijk 

over eten.  

Deel twee van deze middag vond plaats in één van de keukens. Iedereen 

kreeg een haarnetje op en moest een witte plastic jas aan. In deze 

prachtige outfits gingen we de ietwat koude keuken in om in groepjes op 

zeer professionele manier hamburgers te maken. Gehakt kruiden, 

mengen, pletten en in de vorm van een hamburger drukken. Per persoon 

drie hamburgers, waarvan er één direct gebakken werd. Er werd hard 

gewerkt! Na afloop 

hadden ze dan ook wel 

hun broodje hamburger 

verdiend!  

Woensdagochtend werden de leerlingen verwacht 

in Nieuwegein op het Horeca & Travel College. 

Iedereen was keurig op tijd (al kwam dat vooral 

doordat ze eigenlijk driekwartier later mochten 

komen dan op magister stond….oeps!). De klas 

werd verdeeld in drie groepen en iedere groep 

werd begeleid door 

studenten van de opleiding ‘Toerisme’. We kregen een rondleiding en 

er werden diverse workshops aangeboden. In het restaurant van het 

college kregen de leerlingen een spoedcursus lopen met borden en 

glazen van een student van de opleiding ‘Manager/ondernemer 

Horeca’. In de koffiecorner leerden ze hoe ze een goede cappuccino 

moeten maken en een vormpje in het schuim. En er waren twee 

studenten van de opleiding ‘Facilitair management’ die de leerlingen 

uitdaagden een vergaderzaal in te richten voor een X-aantal mensen. 

Kortom, een zeer afwisselend programma. Een mooie bijkomstigheid 

van beide bezoeken is dat het meegeteld kan worden als LOB-

activiteit. De grootste uitdaging was overigens om vanuit Nieuwegein 

weer zo snel mogelijk terug te gaan naar Houten….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svo.nl/


 
Houten On Stage: leerlingen volgen netwerktraining 

Hoe geef je een goede hand? Hoe rond je een gesprek af? Wat 

zijn goede vragen om te stellen? De leerlingen worden tijdens 

deze netwerktraining voorbereid op het Beroepenfeest en de 

Doe Dag.  

 

De leerlingen van de 1e, 2e en 3e klas zullen op 27 maart allemaal 

het Beroepenfeest bezoeken. Tijdens dit evenement gaan zij 

praten met mensen met beroepen waarin zij geïnteresseerd zijn. 

Hoe ziet je werkdag eruit? Wat vind je leuk aan je werk? Wat 

vind je minder leuk aan je werk? Wat moet je goed kunnen als je 

dit werk gaan doen? Met twee bedrijven maken zij een afspraak 

voor de Doe Dag op 10 april. Dan gaan leerlingen kijken bij het 

bedrijf en zullen zij ervaren wat het werk inhoudt.  

Een geweldige gelegenheid om al op jonge leeftijd écht in 

aanraking te komen met verschillende organisaties in 

verschillende sectoren. Uw kind 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? Dat kan op www.houtenonstage.nl/aanmelden. Wij vinden het erg leuk 

als ook ouders meedoen en over hun beroep komen vertellen. Dus u bent van harte welkom. 

Beroepen waar we nog naar op zoek zijn: administratief medewerker, kapper, schoonheidsspecialist, 

advocaat, rechter, arts! 

Alles mag je worden, behalve ongelukkig! Beloofd? 

 

Inge Doorn 

projectleider Houten on Stage      

  

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


 
Roosters toetsweek 3 TL en 4 BK/TL 
Hierbij de roosters voor de toetsweek. Het gewone lesrooster wordt vervangen door dit toetsrooster. 
Er zijn geen reguliere lessen. Onder elk rooster staan belangrijke mededelingen per leerjaar/richting. 
Het voorbereidingsuur is in drie lokalen. Je kan je daar in alle rust voorbereiden op de toets(en). Er is 
ook een docent aanwezig. 

Overzicht toetsweek 3, leerjaar 3TL (E t/m H)           (voor lokaalindeling: zie Magister) 

datum lesblok 1 
(8.30 - 9.10 uur) 

lesblok 2 
(9.20 - 10.30 uur) 

lesblok 3 
(11.20 - 12.30 uur) 

maandag  
18 maart 

voorbereidingsuur Frans / maatschappijkunde  wiskunde  

dinsdag  
19 maart 

voorbereidingsuur Engels biologie 

woensdag  
20 maart 

voorbereidingsuur Geschiedenis / nask1 Duits 

donderdag  
21 maart 

voorbereidingsuur Maatschappijleer1 Nederlands 

vrijdag  
22 maart 

voorbereidingsuur nask2 / aardrijkskunde economie 

 

Vrijdag 29 maart moeten alle cijfers ingeleverd zijn door de docenten, en heb je tot dinsdag 2 april 
om 23.59 uur de gelegenheid in te schrijven voor een herkansing van een toets. Intekenen gaat via 
Magister in de ELO, inschrijvingen. Herkansen doe je op vrijdag 5 april. Kijk dan voor het tijdstip en 
lokaal in Magister. 

Overzicht toetsweek 3, leerjaar 4BK (A t/m D)           (voor lokaalindeling: zie Magister) 

datum lesblok 1 
(8.30 - 9.10 uur) 

lesblok 2 
(9.20 - 10.30 uur) 

lesblok 3 
(11.20 - 12.30 uur) 

maandag  
18 maart 

voorbereidingsuur Engels -- 

dinsdag  
19 maart 

voorbereidingsuur biologie Maatschappijleer1 

woensdag  
20 maart 

voorbereidingsuur wiskunde D&P 

donderdag  
21 maart 

voorbereidingsuur Nederlands -- 

vrijdag  
22 maart 

voorbereidingsuur economie -- 

 

Dinsdag 26 maart moeten alle cijfers ingeleverd zijn door de docenten, en heb je tot donderdag 28 
maart t/m 15.00 uur de gelegenheid in te schrijven voor een herkansing van een toets van periode 3. 
Intekenen gaat via Magister in de ELO, inschrijvingen. Herkansen doe je op maandag 1 april (geen 
grap). Kijk dan voor het tijdstip en lokaal in Magister.  

Donderdag 28 maart is ook de deadline om in te schrijven voor je bonusherkansing. Samen met je 
mentor kijk je vooraf of je in aanmerking komt voor de bonusherkansing: al je opdrachten (SWS, CKV, 
BO, inhaalwerk, etc.) moeten op orde zijn. Je mag dan een keuze maken uit alle herkansbare toetsen 
van het hele jaar die je nog niet eerder hebt herkanst. Je mentor schrijft je in. De bonusherkansing 
wordt afgenomen op dinsdag 2 april. Kijk dan voor het tijdstip en lokaal in Magister. 

Donderdag 4 april krijg je de akkoordverklaring mee waar al je behaalde resultaten op staan. Deze 
moet door thuis ondertekend uiterlijk op vrijdag 5 april worden ingeleverd op de 
leerlingadministratie. 

Deze twee weken staan vooral in het teken van examenvoorbereidingen. Hier komt een aangepast 
rooster voor. 



 
Extra mededeling voor de leerlingen en ouders van 4BK 
Op maandag 25 maart vanaf 18.30 uur kan er ingetekend worden op de Centrale Examens (CSPE en 
CE) via Magister. Je hebt keuze zolang er plek is. Vorig jaar waren de keuzes heel snel gemaakt: zorg 
dus voor een tweede keuze, en wees er snel bij. Je krijgt geen persoonlijk rooster: dat maak je zelf en 
check dit met je ouders en met je mentor. Hang je rooster op de koelkast (of een andere zichtbare 
plaats thuis) 

Toetsweek 3, leerjaar 4TL(E t/m H)             (voor lokaalindeling: zie Magister) 

datum lesblok 1 
(8.30 - 9.10 uur) 

lesblok 2 
(9.20 - 10.30 uur) 

lesblok 3 
(11.20 - 12.30 uur) 

maandag  
18 maart 

voorbereidingsuur geschiedenis / nask2 Nederlands 

dinsdag  
19 maart 

voorbereidingsuur Engels economie 

woensdag  
20 maart 

voorbereidingsuur biologie Frans / Duits 

donderdag  
21 maart 

voorbereidingsuur wiskunde maatschappijkunde 

vrijdag  
22 maart 

voorbereidingsuur aardrijkskunde / nask1 -- 

 

Vrijdag 29 maart moeten alle cijfers ingeleverd zijn door de docenten, en heb je tot dinsdag 2 april 
om 23.59 uur de gelegenheid in te schrijven voor een herkansing van een toets. Intekenen gaat via 
Magister in de ELO, inschrijvingen. Herkansen doe je op vrijdag 5 april. Kijk dan voor het tijdstip en 
lokaal in Magister. 

Dinsdag 2 april is ook de deadline om in te schrijven voor je bonusherkansing. Samen met je mentor 
kijk je vooraf of je in aanmerking komt voor de bonusherkansing: al je opdrachten (SWS, CKV, BO, 
inhaalwerk, etc.) moeten op orde zijn. Je mag dan een keuze maken uit alle herkansbare toetsen van 
het hele jaar die je nog niet eerder hebt herkanst. Je mentor schrijft je in. De bonusherkansing wordt 
afgenomen op maandag 8 april. Kijk dan voor het tijdstip en lokaal in Magister. 

Donderdag 11 april krijg je de akkoordverklaring mee waar al je behaalde resultaten op staan. Deze 
moet door thuis ondertekend uiterlijk op maandag 15 april worden ingeleverd op de 
leerlingadministratie. 

De weken tussen toetsweek 3 en de meivakantie staan vooral in het teken van 
examenvoorbereidingen. Hier komt een aangepast rooster voor. 

Voor het eindexamenrooster zie: www.mijneindexamen.nl  

De bonusherkansing voor de examenkandidaten van leerjaar 4 

De kandidaten van leerjaar 4 kunnen na hun laatste toetsweek een reguliere herkansing doen van 
een toets uit periode 3. Maar een extra kans noemen we de bonusherkansing. Er zijn twee 
voorwaarden aan verbonden: 

- De kandidaat heeft alle opdrachten van alle PTA’s op orde. 
- Er mag een herkansbare toets gekozen worden uit alle periodes van leerjaar 4, die nog niet 

eerder herkanst is. 
De keuze wordt gemaakt samen met de mentor. Ook kan de mentor met de kandidaat en de ouders 
de keuze bespreken. De mentor voert de gemaakte keuze in. 

Het grote voordeel is dat alle kandidaten op tijd hun opdrachten klaar hebben, de akkoordverklaring 
op tijd gemaakt en meegegeven kan worden en de kandidaat al weer aan het leren gaat voor een 
betere uitgangspositie om naar de centrale examens te gaan. 

 

  

http://www.mijneindexamen.nl/


 
Ook herkansingen voor de leerlingen van 3BK 

Omdat er geen toetsweek is voor de leerlingen van 3BK is, volgen hieronder de data voor het 
intekenen van de herkansingen. 

Vrijdag 29 maart moeten alle cijfers in Magister staan. 

Dinsdag 2 april moet er ingeschreven zijn voor de herkansingen via Magister. 

Vrijdag 5 april herkansing in het 1e lesuur. 

Oproep surveillanten 
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers/vrijwilligers om een of meerdere examens van de 
Theoretische Leerweg te surveilleren. Of het nu voor een examen is of meerdere examens, alle inzet 
is welkom. U kunt dan eens kijken hoe dit op Houtens in zijn werk gaat en ondersteunt onze collega’s 
bij deze belangrijke taak. Voor elk examen is een briefing en worden de belangrijkste details 
besproken. Samen met een docent neemt u het examen af: toezicht houden op een ordelijk verloop 
en dat alle kandidaten die in alle rust hun examen maken. Meldt u aan via 
examensecretariaat@mijnhoutens.nl en er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen. Het 
rooster van de centrale examens TL is ook al bekend. U kunt dan ook aangeven welke examens u ons 
graag wil ondersteunen. 

Rooster examens TL 
Donderdag 9 mei 13.30 tot 15.30 uur biologie 
Vrijdag 10 mei 13.30 tot 15.30 uur Nederlands 
Maandag 13 mei 9.00 tot 11.00 uur Duits 
Maandag 13 mei 13.30 tot 15.30 uur economie 
Dinsdag 14 mei 9.00 tot 11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting 
Dinsdag 14 mei 13.30 tot 15.30 uur natuur- en scheikunde 1 
Woensdag 15 mei 9.00 tot 11.00 uur aardrijkskunde 
Woensdag 15 mei 13.30 tot 15.30 uur Frans 
Donderdag 16 mei 13.30 tot 15.30 uur wiskunde 
Vrijdag 17 mei 13.30 tot 15.30 uur Engels 
Maandag 20 mei 9.00 tot 11.00 uur maatschappijkunde 
Maandag 20 mei 13.30 tot 15.30 uur natuur- en scheikunde 2 

Zie ook www.mijneindexamen.nl 

 

  

mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl
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Agenda 

 
 

De jaaragenda is ook te vinden op onze website. 

Nieuwsbrief 6 ouders

Thema-avond Cyberpesten 19.15 - 20.30 ouders

15-3-2019 vr

16-3-2019 za

17-3-2019 zo

18-3-2019 ma Toetsweek 3 TL + 4 BK en TL

19-3-2019 di Toetsweek 3 TL + 4 BK en TL

20-3-2019 wo Toetsweek 3 TL + 4 BK en TL

21-3-2019 do Toetsweek 3 TL + 4 BK en TL

Toetsweek 3 TL + 4 BK en TL

Sportoriëntatie Blok 4 en 5 Lj 4

23-3-2019 za Voortraject Lentecoaching 9.30-12.00

24-3-2019 zo

Start periode 4

Inschrijven CE (CSPE en CE) via Magister vanaf 18.30 4 BK

26-3-2018 di

Thuis-studiedag Lj 4

On Stage beroepenfeest geen toetsen, geen reguliere 

lessen
Lj 1,2,3

Deadline inschrijven (bonus)herkansing 4 BK

Mentorspreekavond Lj 4

Doe dag MBO Amersfoort lj 3 en 4

29-3-2019 vr

30-3-2019 za

31-3-2019 zo

Deze week examentraining (tijdens reguliere lessen) 4 BK

Herkansingen 4BK

Deadline inschrijven (bonus)herkansingen 3 BK & 3TL & 4TL

Bonusherkansing 4BK

3-4-2019 wo

4-4-2019 do Uitdelen akkoordverklaring 4BK 4BK

Inleveren akkoordverklaring bij administratie 4 BK

Herkansing periode 3 3BK & 3TL & 4 TL

6-4-2019 za

7-4-2019 zo Repetitie Houtens Spektakel 10.00-16.00

Start CSPE & CSE week 1 4 BK

Bonusherkansing 4 TL

Deze week: examentraining 4TL 4 TL

Deze week: Poëzieproject Lj 2

Stage leerjaar 3 BK en 3 TL t/m do 18 april 3 B/K

Examentraining 4 TL

Dierentuin lj 1  

Examentraining 4 TL

On Stage doe dag (geen reguliere lessen) lj 1, 2, 3

Doe dag MBO Utrecht & Nieuwegein lj 4

Leerlingen 4 TL ontvangen akkoordverklaring 4 TL

Informatieavond werkweek 19:00 - 20:00 Ouders lj 3

12-4-2019 vr

13-4-2019 za

14-4-2019 zo Repetitie Houtens Spektakel 10.00-16.00

Start CSPE & CSE week 2 4 BK

deadline inleveren akkoordverklaring 4TL

Deze week: Poëzieproject t/m 18 april Lj 2

16-4-2019 di

17-4-2019 wo

18-4-2019 do Nieuwsbrief 7 ouders

15-4-2019 ma

wo10-4-2019

28-3-2019

ma

vr22-3-2019

14-3-2019 do

do11-4-2019

1-4-2019 ma

di9-4-2019

8-4-2019

25-3-2019

5-4-2019 vr

ma

di2-4-2019

do

27-3-2019 wo


