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Uitnodiging thema-avond Onder invloed 

Nederlandse jongeren zijn gemiddeld 13 jaar als ze beginnen met drinken. Sinds 2014 is de 
leeftijdsgrens opgeschroefd naar 18 jaar. Niet roken, niet drinken tot je 18e. Het lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar is het dat ook? Hoe ga je in gesprek met je puberende zoon of dochter over 
dit thema? Hoe maak je ‘samen drinken’ minder normaal? Houtens biedt in samenwerking met 
Theatergroep PlayBack de thema-avond Onder Invloed aan. Een feest van herkenning en bovenal een 
relevante ouderavond gericht op  communicatie tussen ouders en pubers.  

 

Aan de keukentafel 

Experimenteren hoort erbij als je jong bent. Maar onder druk van vrienden gaan pubers soms verder 
dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen is. De afspraken met ouders blijken vaak niet helder 
te zijn. Hoe help je jouw kind bij het aangeven van grenzen als het gaat om drank of drugs? Het 
professionele acteursteam van PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze een spiegel 
voor aan de hand van herkenbare en soms hilarische scènes aan de keukentafel tussen ouders en 
hun puberende zoon of dochter. Bekijk de trailer van de ouderavonden om een goede indruk te 
krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk 

 
Wees welkom 

Hierbij nodigen we u van harte uit om de ouderavond Onder Invloed bij te wonen. Deze vindt plaats 
op woensdag 28 maart 2018 van 19.30 uur tot 21.15 uur bij Houtens. Vanaf 19.15 uur staat de koffie 
klaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar directiesecretariaat@mijnhoutens.nl. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op www.tgplayback.nl/onderinvloed.  

Graag tot dan! Het Ouderpanel Houtens 

 

Overstap naar havo op College de Heemlanden 

Leerlingen die volgend schooljaar naar de havo op College de Heemlanden 

gaan krijgen een verplichte bijspijkercursus wiskunde (als ze wiskunde 

kiezen uiteraard). Deze bijspijkercursus wordt door de docenten van De 

Heemlanden verzorgd in week 25 (18 t/m 22 juni). De exacte momenten 

worden later bekend gemaakt. 

 

Nieuwe medewerker receptie 

Sinds afgelopen week is Tonny Bos gestart op Houtens als receptioniste. Zij werkt op woensdag en 

vrijdagmiddag.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IaNT-ztHkLk
mailto:directiesecretariaat@mijnhoutens.nl
http://www.tgplayback.nl/onderinvloed
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Hoe passend is het Voortgezet Onderwijs in Houten? 

Hebben we in onze gemeente een sterk, sluitend aanbod voor alle leerlingen? Wat gaat 
er goed? Wat kan worden verbeterd?  Wat is daarvoor nodig en welke rol hebben de 
scholen, de gemeente en ouders daarin? Op woensdagavond 4 april 2018 zijn dit 
vragen waarover de vier Houtense VO/VSO-scholen en de gemeente met ouders in 
gesprek gaan. Eerst houdt Erik Dannenberg van Divosa een presentatie over 
ontwikkelingen naar een meer inclusieve samenleving en passend onderwijs. Klik hier 
voor een fragment uit een interview dat wethouder Jocko Rensen met Erik Dannenberg hield over 
inclusie. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek en denken ze mee over vragen en 
stellingen. Tot slot worden de belangrijkste punten en suggesties verzameld.  

 
De bijeenkomst is in College de Heemlanden, De Slinger 48, 3995 DE Houten. 
Inloop: 19.15 uur met koffie en thee 
Start: 19.30 uur 
Einde: 21.30 uur met daarna frisdrank voor wie nog wil napraten 
 
Ouders van de vier Houtense VO/VSO-scholen worden van harte uitgenodigd voor deze avond.  
U kunt zich aanmelden tot 25 maart 2018 per e-mail: passendvo.houten@gmail.com door uw naam 
en de school van uw kind door te geven. 
 
Namens de organisatie, 
Agaath Dekker-Groen 
 

  

https://www.youtube.com/embed/ZGBd6SYXc4o?start=126&end=238&autoplay=1&version=3
mailto:passendvo.houten@gmail.com
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Jaaragenda 

 
 

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