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Stichting Leergeld Houten 
  Meer kansen voor alle kinderen 

Leergeld helpt leerlingen als er thuis weinig geld is. Een laptop, schoolspullen, 

sportkleding en contributie, zwemles, muziekles ….. het zijn belangrijke zaken voor 

een puber. Als het financieel moeilijk is kunnen ouders/verzorgers een aanvraag 

doen bij Stichting Leergeld Houten (voor Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t 

Waal). Leergeld regelt voor jongeren tot 18 jaar alles via 1 loket. Kijk op de 

website van Leergeld Houten voor meer informatie.  

Belangrijk nieuws is dat het maximumbedrag voor sport en cultuur is opgeheven. Met Jeugdfonds 

Sport & Cultuur en de gemeente is Leergeld Houten tot nieuwe samenwerkingsafspraken gekomen. 

Vraag naar mogelijkheden bij Leergeld Houten. 

Schoolspullenpas van Stichting Leergeld Houten 

Voor leerlingen op het voortgezet- en beroepsonderwijs (€100) stelt Leergeld Houten een 

schoolspullenpas ter waarde van € 100 beschikbaar. Daarmee kan een leerling zelf schoolspullen 

aanschaffen. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen als Leergeld eerder contact met het 

gezin had. Deze gezinnen krijgen de pas automatisch in de eerste 2 weken van juli thuis bezorgd. 

Corona-update 

Voor het voortgezet onderwijs blijft de basisregel van 1,5 meter afstand (behalve voor leerlingen 

onderling) en het dragen van mondneuskapjes van kracht. Om de kans op een corona-uitbraak zo 

klein mogelijk te maken, vraagt het ministerie van OCW scholen tijdens en na de zomervakantie nog 

door te gaan met het inzetten van zelftesten (voor leerlingen en onderwijspersoneel). Hierover 

zullen we leerlingen en ouders binnenkort uitgebreider informeren. 

Tip: bidon mee naar school 
In de aula van Houtens is een watertappunt waar leerlingen een bidon kunnen vullen. Zeker bij warm 

weer wordt hier volop gebruik van gemaakt. We attenderen u er op dat leerlingen zelf een bidon 

mee moeten nemen. De school verstrekt geen bekertjes aan leerlingen. 

 

Sportdag donderdag 8 juli 
Op donderdag 8 juli is de jaarlijkse sportdag voor alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met 3.   
De leerlingen worden verwacht op het volgende tijdstip: 
 

Leerjaar 1 08:30 uur – 10:30 uur 

Leerjaar 2 11:00 uur – 13:00 uur 

Leerjaar 3 13:30 uur – 15:30 uur 

 
De sportdag zal bij droog weer gehouden worden op de sportvelden van Delta Sports. Wilt u erop 
toezien dat uw zoon of dochter sportkleding aan heeft dat past bij de weersvoorspellingen van die 
dag? Het zou fijn zijn als de leerlingen omgekleed naar school komen i.v.m een beperkte hoeveelheid 
kleedkamers voor een heel leerjaar. Bij regenachtig weer zijn zaalschoenen nodig. 
 
We verwachten dat alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 bij de sportdag aanwezig zijn. Voor en na de 
ingeroosterde tijden van de sportdag zijn leerlingen vrij. Mocht uw zoon of dochter die dag ziek zijn 
dan dient u dit door te geven bij de receptie.  

https://www.leergeld.nl/houten/
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Leeghalen kluisjes 
 

Voor de zomervakantie moeten de kluisjes leeg zijn. 

Wilt u uw zoon/dochter er op wijzen zijn/haar kluisje leeg te halen zodat de 

kluisjes schoon gemaakt kunnen worden? 

 

 

Inleveren boeken vrijdag 9 juli 
Vrijdag 9 juli moeten de schoolboeken op school 

worden ingeleverd. Bekijk het filmpje waarin de 

procedure wordt uitgelegd.   

Op het inleverrooster wordt aangegeven wanneer de leerling de boeken op school kan inleveren. 

De schoolboeken voor het nieuwe leerjaar ontvangen de leerlingen in de zomervakantie op hun 

huisadres, daarbij is het van belang dat het actuele huisadres bij de leerlingadministratie bekend is. 

Mocht er binnenkort een adreswijziging plaatsvinden geef dit dan tijdig door via 

administratie@mijnhoutens.nl 

Oproep Ouderpanel  
Nieuwe leden gevraagd!  

Heeft u als ouder vragen of ideeën over het onderwijs of de organisatie van Houtens? Of wilt u graag 

iets doen voor de school? Doe mee met het Ouderpanel! We hebben uw inbreng nodig.  

Wat is het Ouderpanel? 

Het Ouderpanel is een enthousiaste club betrokken ouders, die fungeert als klankbord voor de 

schoolleiding. Zo kunnen we de communicatie tussen ouders en schoolleiding zo optimaal mogelijk 

laten verlopen. Daarnaast organiseert het Ouderpanel elk jaar een informatieve thema-avond voor 

ouders. 

Het gaat bij het Ouderpanel om meedenken en ook iets doen voor de school. We komen ongeveer 

8x per jaar bij elkaar met een vertegenwoordiger van de schoolleiding op een woensdagavond.  

Heeft u interesse om deel te nemen aan het Ouderpanel of nog vragen? 

Stuur een mailtje naar ouderpanel@mijnhoutens.nl  Wij zijn daar blij mee!  

Oproep Medezeggenschapsraad 
Medezeggenschap bij Houtens: uw stem telt! 

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van Houtens zoekt betrokken 

ouders/verzorgers van leerlingen van Houtens.  

 

De MR is het medezeggenschapsorgaan op school waar ouders formeel instemmings- en adviesrecht 

hebben. In de MR overlegt een afvaardiging van  personeel, leerlingen en ouders ongeveer zes keer 

per jaar met de schoolleiding. Ouders praten mee over onderwijsbeleid, de begroting en alle andere 

beleidszaken die ter tafel komen. De bijdrage van ouders is niet alleen wettelijk verplicht, maar is ook 

in de praktijk waardevol. Een mooie manier om bij te dragen aan het reilen en zeilen op de school 

van uw kind. Uw stem telt! 

 

Als u belangstelling heeft, dan kunt u voor meer informatie een e-mail, met vermelding van uw 

telefoonnummer, sturen naar de voorzitter van de MR louisdalenberg@mijnhoutens.nl, hij neemt 

dan contact met u op. 

https://vimeo.com/509726710
https://hethoutens.nl/wp-content/uploads/Inleverrooster-boeken-2021.pdf
administratie@mijnhoutens.nl
mailto:ouderpanel@mijnhoutens.nl
mailto:louisdalenberg@mijnhoutens.nl
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Jaaragenda 
De laatste schoolweken van dit schooljaar breken aan, hierbij een overzicht van geplande 

activiteiten. De actuele jaaragenda is vinden op de website www.hethoutens.nl, de planning is altijd 

onder voorbehoud. 

ma 28-6-2021 Start toetsweek leerjaar 1 t/m 3 (t/m vrijdag 2 juli) 

di 29-6-2021   

wo 30-6-2021   

do 1-7-2021   

vr 2-7-2021 Herkansing leerjaar 3 BK    

Uitslag herexamens (tweede tijdvak) 

za 3-7-2021   

zo 4-7-2021   

ma 5-7-2021 Herkansing leerjaar 3 TL 

Inhaaldag toetsen en praktijkopdrachten (op afspraak met mentor/docent) 

Diploma-uitreiking lj 4 BK  

di 6-7-2021 CSE derde tijdvak (t/m 9 juli) 4 TL 

Inhaaldag toetsen en praktijkopdrachten (op afspraak met mentor/docent) 

Diploma-uitreiking lj 4 TL 

wo 7-7-2021 Inkijkmoment gemaakte toetsen (op afspraak met docent) 

Inhaaldag toetsen en praktijkopdrachten (op afspraak met mentor/docent) 

do 8-7-2021 Sportdag leerjaar 1 t/m 3 

vr 9-7-2021 8.30- 15.30 uur inleveren boeken (volgens rooster) 

za 10-7-2021   

zo 11-7-2021   

ma 12-7-2021   

di 13-7-2021   

wo 14-7-2021   

do 15-7-2021 Uitslag derde tijdvak 

vr 16-7-2021 9.00-12.00 Rapport ophalen (volgens rooster) 

za 17-7-2021   

zo 18-7-2021   

ma 19-7-2021 Zomervakantie t/m 29 augustus 2021 

 

 

 

http://www.hethoutens.nl/

