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1e klas naar Classic tour in theater Aan de Slinger 

Op donderdag 9 mei organiseert de vakgroep K&C in samenwerking met Aluin de Classic Tour in 

theater Aan de Slinger. De Classic Tour is een theaterervaring over het ontstaan van theater. Het is 

een interactieve en verrassende rondleiding door het theater, waarin leerlingen kennismaken met 

het ontstaan van theater: de Griekse tragedies. Van het stookhok in de kelder tot de kostuumrekken 

op zolder. Van kleedkamers tot toiletten, van artiestenfoyer tot regiecabine. Leerlingen leren over 

mythen, over de grote drie tragedieschrijvers en jazeker: meedoen mag! Een theateravontuur vol 

tragiek, maar ook komische gebeurtenissen.  

 

Via deze link kunt u de trailer bekijken: https://www.2bornot2b.nl/vid/classictour.mp4 

 

Iftar op Houtens 
Dit schooljaar gaat Happy Houtens (Bas Vrielink, Lesley van Galen en Bao-Nhi Vu) 
een Iftar organiseren op Houtens. Om leerlingen kennis te laten maken met de 
vastenmaand, wordt hier donderdag 9 mei aandacht aan besteed tijdens de 
mentorlessen. 
 
De Iftar vindt plaats op donderdag 16 mei 2019. De inloop van de Iftar is tussen 
21.00 en 21.30 uur. Daarna gaan wij gezamenlijk eten en de avond zal rond 23.00 
uur ten einde lopen. 

 
Het zou ontzettend leuk zijn wanneer leerlingen en ouders ons hierbij kunnen en willen helpen. 
Mocht u het leuk vinden om ons te helpen, dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar 
Bao-Nhi Vu: baonhivu@mijnhoutens.nl. Wij zullen op woensdag 8 mei om 16.00 uur bij elkaar komen 
om te overleggen over de Iftar die een week later plaats zal vinden. 
 
Lukt het u niet om te helpen, maar kunt u donderdag 16 mei 2019 wel aanwezig zijn bij de Iftar, dan 
bent u ook van harte welkom! De leerlingen kunnen zich via Magister opgeven, waarbij zij ook de 
optie kunnen aanklikken dat zij met ouder(s) komen. Het opgeven kan tot maandag 13 mei 2019 
12.00 uur. 

 
Werkweek leerjaar 3 
Onlangs zijn ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 3 geïnformeerd 
over de werkweek begin juni. De verschillende groepen reizen af naar 
Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Frankrijk. Dit jaar is er ook een werkweek 
in Nederland voor leerlingen die om diverse redenen niet naar het buitenland 
willen of kunnen. Donderdag 16 mei is er een laatste informatiebijeenkomst 
over de werkweek voor leerlingen.  
 

 

Herhaalde oproep: surveillanten gezocht 

Wij zijn op zoek naar meer ouders/verzorgers/vrijwilligers om een of 

meerdere examens van de Theoretische Leerweg te surveilleren. Of het 

nu voor één examen is of meerdere examens, alle inzet is welkom. U kunt dan eens kijken hoe dit op 

Houtens in zijn werk gaat en u 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 al aangeven bij welke examens u ons graag wil ondersteunen. 

https://www.2bornot2b.nl/vid/classictour.mp4
mailto:baonhivu@mijnhoutens.nl
mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl


 
Digitale examens leerlingen BK 

Op moment van het lezen van deze nieuwsbrief, zijn de digitale 

examens afgenomen bij de leerlingen van 4A tm 4D. De 

praktijkexamens en theorie-examens konden ingepland 

worden op inschrijving. 95% van de examens waren via 

Magister binnen 5 minuten ingetekend. Het praktijkexamen 

voor Dienstverlening & Producten bestond uit minitoetsen, een bakopdracht met groente, pasta en 

eieren, een kistje met handvat van hout en metaal maken, Word en Excel opdrachten, een 

klachtengesprek en een filmpje. Het thema was een marathon voor een goed doel. En dat in 600 

minuten verdeelt over vier dagdelen. Een hele klus, ook voor de docenten.  

 

Hoe gaat het in zijn werk bij de start van een Centraal 

Examen?: de openingsceremonie 

De leerlingen van 4TL zijn een kwartier van te voren 

aanwezig in het examenlokaal. Houtens doet de examens in 

klaslokalen: een fijne vertrouwde omgeving: en de sporthal 

kan hier niet voor gebruikt worden i.v.m. andere gebruikers 

‘s avonds. Komen examenkandidaten later, blijven zij op de 

gang om de ceremonie niet te verstoren. En te laatkomers mogen tot een half na aanvang nog aan 

het examen beginnen. Voor deze kandidaat geldt de reguliere eindtijd. 

De hoofdsurveillant heeft één of meerdere pakketten met examens. Eerst leest een leerling het vak, 

datum en tijd van de pakketjes voor. Dat is om vergissingen te voorkomen. Dan worden de sealings 

(3 verschillende stuks) verwijderd. De setjes worden geordend. Dan pas worden de opdrachten 

uitgedeeld. In een enkel geval is er nog een erratum: een herstelde fout in de opgaven. Deze wordt 

voorgelezen. En precies op tijd kan er dan begonnen worden aan het examen.  

Dus: 9.00 uur examen: 8.45 uur in het lokaal, en 13.30 uur examen is 13.15 uur aanwezig (meestal 

112, 110, 108 of 105: alle lokalen naast elkaar) De kandidaten worden geplaceerd met een kaartje 

met naam en examennummer. 

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 

  

http://www.mijneindexamen.nl/


 
 

Eerste editie Houten On Stage groot succes! 

Dit jaar is Houtens, samen met het Wellantcollege, gestart met Houten On Stage. Jullie hebben er dit 

schooljaar al veel over kunnen lezen in de 

nieuwsbrief. Dit project is in het leven geroepen om 

leerlingen te ondersteunen in hun beroepskeuze. 

Daarnaast versterken we met Houten On Stage het 

lokale netwerk tussen leerlingen en bedrijven. En 

zetten we de vmbo-leerlingen van Houten in het 

zonnetje. En dat is gelukt. Ruim 175 bedrijven deden 

mee. Er is heel veel aandacht geweest van de lokale 

media en jullie kinderen, onze leerlingen zijn op het 

Beroepenfeest feestelijk onthaald met rode loper en 

applaus.  

 

Werken in de techniek of in de zorg? Of past werken in de groensector beter bij mij? Op de Doe Dag 

konden de leerlingen het uitproberen. Het was een dag vol indrukken, waarbij het accent lag op het 

ervaren van een werkdag. Helpen in de bakkerij, in de bediening, rijden op de bus, sleutelen aan 

auto’s, helpen in de zorg, werken bij de gemeente en nog heel veel meer. ‘Ik had geen idee, dat dit 

beroep zo veelzijdig is. Het lijkt me echt leuk om hierin verder te gaan’, geeft een leerling aan. Terwijl 

haar vriendin zegt: ‘Ik vond het heel leuk om hier vandaag te kijken, maar ik denk niet dat het beroep 

heel goed bij mij past.’ Ook dat is kiezen. 

Zo’n eerste editie is belangrijk, maar ook extra spannend. Doen er voldoende bedrijven mee, weten 

de ondernemers wat er van ze verwacht wordt, zijn de leerlingen voldoende geïnformeerd? Wij 

hebben ons uiterste best gedaan om het allemaal goed te laten verlopen en we zien ook 

verbeterpunten voor volgend jaar. We hebben ons er met heel veel plezier voor ingezet en kijken 

terug op een zeer succesvolle eerste editie van Houten On Stage.  

Mentorspreekavond 

Donderdag 16 mei a.s. is er voor ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 een 

mentorspreekavond. Na de meivakantie ontvangt u hiervoor een uitnodiging waarna u zich kunt 

inschrijven via Magister. 

 
 

De Rekentoets 2019-3 

De leerlingen van leerjaar 3 en leerjaar 4 mogen nog eenmaal de Rekentoets maken. Vlak na de 

meivakantie wordt de inschrijving hiervoor opengezet in Magister. Het hoogste cijfer telt en met een 

zes hoef je niet meer naar de Rekenles. Daarnaast is het fijn om jezelf te kunnen verbeteren.  

 

De afnameperiode is van maandag 27 mei tot en met zondag 9 juni. In de inschrijvingsmodule zullen 

de beschikbare data bekend worden gemaakt. Voor meer informatie klik hier.  

Voor vragen kunt u mailen naar examensecretariaat@mijnhoutens.nl 

 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/rekentoets-vo/2019
mailto:examensecretariaat@mijnhoutens.nl


 
Thema-avond over Cyberpesten 

Op donderdagavond 14 maart heeft Patricia Bolwerk van de stichting 

Stop Pesten Nu op een interactieve, bevlogen en actuele manier uitleg 

gegeven over Cyberpesten.  

 

Haar eerste opmerking is dat iedereen pesten kan stoppen, je hoeft 

hiervoor geen superheld te zijn. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf. 

Online pesten, ook wel cyberpesten genoemd, is pesten via de digitale 

media. Dit zijn social media zoals YouTube, Facebook, Tumblr, Twitter, 

Instagram, SnapChat, Whatsapp en chatrooms. Via deze digitale media 

kan je gemakkelijk dreigende berichten versturen, belastende foto’s of 

filmpjes plaatsen of iemand uitschelden. Via digitale media zijn er 

oneindig veel mogelijkheden om iemand te pesten zoals: Bangalijsten, 

Slut-shaming, Grooming, Sexting, Sextortion, Trolling, Momo challenge (kettingbrieven) maar er zijn 

nog weinig manieren om je daartegen te verweren. Mocht uw kind hiervan slachtoffer worden; doe 

altijd aangifte! Ook wijkagent Rosendo Grovell, benadrukt het belang hiervan. 

 

Patricia toont zeer aangrijpende filmpjes over de diverse vormen van cyberpesten. Sommige filmpjes 

en praktijkvoorbeelden zijn zo heftig dat de aanwezige ouders geschokt en verbaasd zijn. Ook gaat zij 

in gesprek met Wida van Doorn en Floor Puit over het beleid van Houtens en wat er in geval van 

cyberpesten wordt gedaan.  

 

De cijfers liegen er niet om (bron © ANP):  
Ruim 400.000 jongeren worden online gepest. In (bijna) iedere klas komt online pesten voor. Daaruit blijkt dat 9 procent van 

de 15- tot 18-jarigen er vorig jaar mee te maken had. Vooral meisjes in die leeftijdscategorie worden slachtoffer van online 

pesten, namelijk ruim 12 procent. Dat is bijna twee keer zoveel als jongens van 15 tot 18 jaar. 

Het totale aantal mensen dat online wordt gepest is de afgelopen jaren niet veranderd. Vorig jaar gaf 3 procent van de 

Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan weleens online gepest te zijn. Omgerekend gaat het om ruim 400.000 

personen. In iedere klas wordt wel een kind online gepest, vooral meisjes zijn hiervan het slachtoffer. 
 

De conclusie is dat cyberpesten een onderschatte vorm van pesten is waar niet alleen kinderen maar 

ook volwassenen steeds vaker het slachtoffer van zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op de 

site van Stop Pesten Nu https://www.stoppestennu.nl/ 

 

 

  

https://www.stoppestennu.nl/


 
Agenda 

 

 

 

De jaaragenda is ook te vinden op onze website. 

Nieuwsbrief 7 ouders

Schoolfeest lj 1 t/m 4

19-4-2019 vr Goede vrijdag geen lessen lj 1 t/m 4

20-4-2019 za

21-4-2019 zo 1e Paasdag

22-4-2019 ma Meivakantie / 2e Paasdag 

23-4-2019 di Meivakantie / Lenteschool 9.30-15.00

24-4-2019 wo Meivakantie / Lenteschool 9.30-15.00

25-4-2019 do Meivakantie / Lenteschool 9.30-15.00

26-4-2019 vr Meivakantie 
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29-4-2019 ma Meivakantie

30-4-2019 di Meivakantie

1-5-2019 wo Meivakantie

2-5-2019 do Meivakantie

3-5-2019 vr Meivakantie

4-5-2019 za Herdenkingsdag

5-5-2019 zo Bevrijdingsdag

6-5-2019 ma Examentraining 4 TL

7-5-2019 di Examentraining 4 TL

Examentraining 4 TL

Uitwisseling Houtens naar België Lj 2

Start CE 4 TL

Classic Tour Lj 1

Uitwisseling Houtens naar België Lj 2

10-5-2019 vr Uitwisseling Houtens naar België Lj 2

11-5-2019 za

12-5-2019 zo

13-5-2019 ma Training leerlingmentoren + begeleiders 15:30 - 16:00

14-5-2019 di

15-5-2019 wo

Leerlingmentoren in de mentorles

2e leerlingbijeenkomst werkweek 14:30 - 15:15 Lj 3

Viering Iftar 21.00 - 23.00 

Mentorspreekavond Lj 1 t/m 3

17-5-2019 vr

18-5-2019 za

19-5-2019 zo

Laatste examen CE 4 TL

Gala LJ 4

21-5-2019 di Doorloop Houtens Spektakel 16.00-20.30

22-5-2019 wo

23-5-2019 do Nieuwsbrief 8 ouders

8-5-2019

9-5-2019 do

ma20-5-2019

do16-5-2019

wo

do18-4-2019


