
 

1 
 

  
 
 
 
 
Nieuwsbrief nr. 8 2017 – 2018 
 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 
 
 
                  Paginanummer  
 
   

Leerlingenraad Houtens       2 

 

Oud-leerling Maurice Sulman op bezoek bij 4H     2 

 

Sollicitatietraining        2 

 

LOB-dag 3: een snuffeldag voor klas 1 en 2     3 

 

Werkweek leerjaar 3        3 

 

  Examentraining 4TL        3  

 
Herhaalde oproep: ouders voor surveillance examens gezocht!   4 

 

Rooster examens 4TL        4 

 

Projectleider Houten On Stage gezocht      4 

 

Houtens Spektakel Dinnershow       4 

 

3BK maakt kennis met Scrum methode      6 

 

School’s Cool thuismentoren gezocht      6 

 

Informatiebijeenkomt bestuursoverdracht     7 

 

Schoolvakanties 2018-2019       7 

 

Jaaragenda          8 

 

 
 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Leerlingenraad Houtens  
Houtens start binnenkort met een leerlingenraad. Een leerlingenraad 

behartigt de belangen van leerlingen. Uit iedere klas wordt een 

vertegenwoordiger gekozen die zitting krijgt in de leerlingenraad. De 

leerlingenraad heeft de belangrijke taak om erachter te komen wat er 

leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. 

De leerlingen die in deze leerlingenraad zitten mogen meebeslissen over onderwerpen als: 

- corvee; 

- pauze-activiteiten; 

- schoolfeesten; 

- goede doelen acties; 

- andere schoolgerelateerde onderwerpen. 

De eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 22 mei om half 1 in lokaal 0.42. Er wordt een lekkere 

lunch geserveerd. Voor meer informatie kunnen leerlingen terecht bij Annemieke Bonnema en 

Marion van Hees. 

 

Oud-leerling Maurice Sulman op bezoek bij 4H 
Maurice Sulman zat vorig jaar nog op Houtens, 
hij was één van de leerlingen van TL, klas 4G.  
Op dit moment volgt Maurice een Engelstalige opleiding tot 
accountmanager op Mbo-niveau op het Koning Willem 1 College 
in Den Bosch. Maurice was onlangs bij ons te gast in klas 4H om 
over zijn opleiding te vertellen. Zijn studieboeken had hij 
meegenomen om aan de leerlingen te laten zien. Maurice had 
een prachtige PowerPoint gemaakt over zijn leven en zijn 
opleiding. De leerlingen van klas 4H konden aan hem vragen hoe 
zijn overstap van TL naar het Mbo was bevallen. Ze hingen aan zijn lippen.  Maurice heeft het enorm 
naar zijn zin en tot slot hebben de leerlingen van klas 4H hem geholpen door een enquête in te vullen 
over de schoolkantine. Deze enquête was uiteraard, in overeenstemming met de eisen van zijn 
opleiding, in het Engels.  
 
Sollicitatietraining 
In maart kregen de leerlingen van de derde klassen TL een sollicitatietraining van JINC. De naam JINC 
is een speelse verwijzing naar Jongeren INCorporated. Middelbare scholieren worden door JINC 
verbonden met het bedrijfsleven. Deze organisatie is een non-profit organisatie die grotendeels 

wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. De 
trainers die komen zijn werkzaam in het 
bedrijfsleven en komen vrijwillig een ochtend 
leerlingen een sollicitatietraining geven. 

Ter voorbereiding op deze training hebben de 
leerlingen een vacature gezocht die past bij hun 
stage. In de lessen Nederlands is vervolgens 
door de leerlingen een sollicitatiebrief 
geschreven. De trainers van JINC hebben de 
brieven gelezen en voeren op de 
trainingsochtend de sollicitatiegesprekken. Ze 
leren de leerlingen de fijne kneepjes van het 
solliciteren zoals een goede handdruk en het 

Arjan Warnaar en Peter Maas (beiden Oracle) in gesprek met 
Shanty Schmitz (leerlinge Houtens) 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dekoolvlet.nl/cp/thumb.php?w%3D800%26src%3Dcp/uploads/nieuws/Leerlingenraad.jpg&imgrefurl=http://www.dekoolvlet.nl/actueel/nieuws/leerlingenraad&docid=ngberCAClBH1uM&tbnid=DVuPfgUDpBYiMM:&vet=10ahUKEwj2veCq0K_aAhXC3KQKHYL6C_4QMwhAKA8wDw..i&w=800&h=600&bih=673&biw=1024&q=leerlingenraad&ved=0ahUKEwj2veCq0K_aAhXC3KQKHYL6C_4QMwhAKA8wDw&iact=mrc&uact=8
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maken van oogcontact. Ze vertellen de leerlingen dat je een sollicitatiegesprek goed moet 
voorbereiden en vooraf goed moet nadenken over de vragen die je wilt stellen. 

De leerlingen die geen sollicitatiegesprek voeren krijgen tijdens de training ook een taak. Ze 
observeren hun medeleerlingen die een gesprek voeren en geven tijdens de bespreking van het 
gesprek tips. 

JINC helpt leerlingen door middel van de trainingen met een goede start op de arbeidsmarkt. En 
stimuleert leerlingen goed na te denken over hun toekomstige opleiding. Het was een erg leuke en 
nuttige ochtend. De leerlingen reageerden enthousiast en hebben zeker tips gekregen waar ze later 
wat mee kunnen doen. 

LOB-dag 3: een snuffeldag voor klas 1 en 2 
Op donderdag 17 mei gaan de leerlingen van klas één en twee voor één dag 
ervaren hoe het is om aan het werk te zijn. Alle leerlingen zijn afgelopen week druk 
in de weer geweest met het benaderen van ouders, ooms, tantes en andere 
mensen in het netwerk om te vragen een dag mee naar het werk van die persoon 

te mogen. Hiervoor hebben alle leerlingen een sollicitatiebrief geschreven waarin elke leerling heeft 
uitgelegd wat de bedoeling is van deze dag. Het doel is namelijk om te ervaren wat het verschil is 
tussen een gewone schooldag en een werkdag, maar ook om te ontdekken wat de motieven en 
kwaliteiten zijn die nodig zijn om het beroep uit te voeren. Tijdens de dag gaan alle leerlingen hun 
begeleider interviewen om hierachter te komen. 

In een volgende nieuwsbrief volgt een aantal leuke verhalen van deze dag! 

Werkweek leerjaar 3 
Dit jaar alle leerlingen van leerjaar 3 van 4 t/m 8 juni op werkweek. In die week bezoeken we Londen, 
Berlijn, Normandië en Oostenrijk waar de leerlingen allerlei leerzame en/of sportieve 
activiteiten gaan ondernemen.  

De leerlingen hebben aan het begin van het schooljaar een voorkeur voor bestemming opgegeven 
waarna ze zijn ingedeeld in één van de groepen. In januari was er voor de leerlingen een eerste 
leerlingbijeenkomst per bestemming waar ze meer informatie hebben gekregen. Twee weken voor 
de werkweek staat een 2e leerlingbijeenkomst gepland. Alle ouders van deze leerlingen hebben een 
uitnodiging ontvangen voor een informatie bijeenkomst op donderdagavond 19 april op Houtens.  

Wij hebben er weer erg veel zin in en gaan er een hele mooie week van maken!  

Examentraining 4TL 

De docenten van het team TL bovenbouw hebben examentrainingsweek georganiseerd voor alle 4TL 

klassen. In deze week maken de leerlingen voor ieder vak, waar ze examen in doen, een 

oefenexamen. Deze worden afgenomen onder examencondities, dus met surveillant en in 

examenopstelling. Dat betekent dat er in deze week geen reguliere lessen zijn, maar dat 

aanwezigheid wel vereist is.  

 

De keuze voor deze week is gemaakt, omdat wij op Houtens een 70 minuten rooster hebben. Een 

examen duurt twee uur, dus is het nabootsen van een echt examen moeilijk te organiseren voor 

ieder vak. In de week na de examentrainingsweek is er wel regulier les. Deze lessen worden ingezet 

om de werkwijze, het examen en de antwoorden intensief na te bespreken. Dit is de laatste lesweek 

voor de meivakantie en tevens de laatste reguliere lesweek voor het examen. In de tussenliggende 

dagen tussen de meivakantie en de start van het examen is er voor de leerlingen een facultatief 

rooster. Leerlingen kunnen intekenen om lessen te bezoeken, te oefenen met de stof en vragen te 

stellen. Aanwezigheid op deze dagen is niet verplicht, maar kan een extra steun in de rug zijn. De 
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facultatieve lessen zijn op maandag 7 mei, dinsdag 8 mei en woensdag 9 mei. Donderdag 10 mei en 

vrijdag 11 mei zijn vrije dagen. Op maandag 14 mei start het centraal examen voor TL met het vak 

Nederlands. 

Herhaalde oproep: ouders voor surveillance examens gezocht! 
Onder deze oproep staat het rooster van de TL-examens. Onder begeleiding van een docent bent u in 
het examenlokaal aanwezig en houdt u toezicht op een goed en rustig verloop van het examen. Alle 
surveillanten komen een half uurtje eerder voor de briefing, koffie en thee staan klaar. Na afloop 
helpt u mee met de check op ingeleverd werk. Het inzetten van surveillanten tijdens deze examens is 
altijd een hele klus: deels omdat de tijden afwijken van de lesroosters, en deels omdat de rest van de 
schoolorganisatie gewoon doorgaat: lessen, activiteiten, etc.  

Daarom ook dit jaar weer een verzoek aan alle ouders een keer te surveilleren. Eén examen mag en 
ingezet worden op meerdere examens is heel fijn. U kunt zich per mail aanmelden bij 
louisdalenberg@mijnhoutens.nl, u ontvangt dan een uitnodiging voor een korte instructie. Wilt u 
aangeven welke datum(s) u beschikbaar bent. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op. 

Rooster examens 4TL  
Alle examens voor 4TL zijn landelijk op hetzelfde moment. Het rooster kunt u ook vinden op 
www.examenblad.nl  en op https://www.mijneindexamen.nl/select/    

De vakken die Houtens aanbiedt zijn als volgt gepland: 
maandag 14 mei 2018 13:30-15:30 Nederlands  
dinsdag 15 mei 2018 13:30-15:30 wiskunde 
woensdag 16 mei 2018 09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting 
woensdag 16 mei 2018 13:30-15:30 Engels 
donderdag 17 mei 2018 09:00-11:00 Duits 
donderdag 17 mei 2018 13:30-15:30 biologie 
vrijdag 18 mei 2018 09:00-11:00 aardrijkskunde 
vrijdag 18 mei 2018 13:30-15:30 natuur- en scheikunde II 
dinsdag 22 mei 2018 09:00-11:00 maatschappijkunde 
dinsdag 22 mei 2018 13:30-15:30 Frans 
woensdag 23 mei 2018 13:30-15:30 economie 
donderdag 24 mei 2018 13:30-15:30 natuur- en scheikunde I   

 

Projectleider gezocht 

Voor het project VMBO On Stage zoeken wij een enthousiaste en 

enthousiasmerende projectleider met een warm hart voor VMBO-

leerlingen. Zie voor meer informatie de brief die als bijlage bij deze nieuwsbrief is verstuurd. 

 

 

Houtens Spektakel Dinnershow 

De voorbereidingen voor de Houtens Spektakel Dinnershow 

zijn in volle gang. In de bijgevoegde nieuwsbrief kunt u er 

meer over lezen.  

mailto:louisdalenberg@mijnhoutens.nl
http://www.examenblad.nl/
https://www.mijneindexamen.nl/select/
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3BK maakt kennis met de scrum methode 

Van grote tot kleinere bedrijven, in allerlei sectoren en branches wordt de scrum methode steeds 
vaker toegepast. Scrum is een hulpmiddel dat gebruikt wordt bij de ontwikkeling van producten of 
diensten. 

 
Bij Houtens gebruiken we scrum om in leerlingteams opdrachten voor D&P periode 4 uit te voeren. 
Die opdrachten noemen we sprints. De leerlingteams werken stap voor stap de criteria van een 
sprint uit en houden de voortgang bij op hun scrumbord. Het scrumbord is opgedeeld in de 
kolommen to do, doing en done en geeft daarmee duidelijk inzicht in de taken die gedaan zijn of nog 
gedaan moeten worden. Leerlingen noteren alle taken op post-its, zetten hun namen bij de taken en 
delen de taken punten toe. Iedere les begint met een zogenaamde ‘stand-up’; een korte meeting 
waarin wordt besproken wat ieder teamlid gedaan heeft en wat hij of zij vandaag gaat doen. Aan het 
eind van iedere sprint wordt er een demo (presentatie) gehouden over het eindproduct en vindt er 
een retrospective (terugblik) plaats over het proces. Dit gebeurt binnen de leerlingteams. 

 

Het D&P team is enthousiast over deze methode. Onze 3BK leerlingen werken zelfstandig 
opdrachten uit tot mooie producten. 

 

 
 
Thuismentoren gezocht 
School's Cool helpt leerlingen bij de overstap van groep 8 
van de basisschool naar de brugklas voortgezet onderwijs. 
De leerling en de ouders krijgen te maken met een ander 
schoolsysteem en met nieuwe leraren en klasgenoten. 
Deze overgang gaat niet voor alle leerlingen en hun ouders 
als vanzelf. Een thuismentor (vrijwilliger) van Lekstroom 
School's Cool geeft de brugklasleerling en de ouders extra 
steun voor een succesvolle start in het VO. Het gaat om 
brugklasleerlingen die door omstandigheden onzeker staan in de overstap van het veilige 
basisonderwijs naar het onbekende voortgezet onderwijs. 
 
Doel van School's Cool is dat de leerling door middel van de individuele aandacht van de thuismentor 
de vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn om goed te presteren op school. De thuismentor gaat 
hiertoe aanvankelijk wekelijks gedurende één à anderhalf uur op bezoek bij de leerling en helpt met 
het plannen van de tijd voor het huiswerk, het goed indelen van het huiswerk, het leren leren van het 
huiswerk, hoe vragen te stellen aan leraren op school, hoe bij te blijven met moeilijke vakken. Ouders 
worden indien gewenst ondersteund in hun contacten met de school voor VO door begeleiding bij 
oudergesprekken op school. De begeleiding van leerling en ouders start in de maanden mei/juni met 
de kennismaking tussen thuismentor en de leerling en de ouders en wordt afgebouwd in de eerste 
helft van de tweede klas. Dan is de leerling zelfstandig in staat de schoolloopbaan te vervolgen.  
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Lekstroom School's Cool is sinds 2011 actief in Nieuwegein en sinds augustus 2017 met vier 
enthousiaste vrijwilligers actief in Houten en er staan al vier vrijwilligers klaar om een 
brugklasleerling het komend schooljaar te begeleiden. Wij willen graag meer leerlingen kunnen 
ondersteunen. Is uw belangstelling voor de taak van thuismentor gewekt door dit artikel neemt u 
dan contact op met ons. Dit kan door een mail naar Houten@Lekstroomschoolscool.nl of neemt 
contact op met Paul Reusch 06-22982217. Zie ook www.lekstroomschoolscool.nl  
 
 
Informatiebijeenkomst bestuursoverdracht 
Namens de medezeggenschapsraad bent uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de 
bestuursoverdracht. De bijeenkomst is op donderdag 19 april 2018 om 20.00 uur bij Houtens. 
Bestuurder Dick Looyé zal een toelichting geven op de voorgenomen bestuursoverdracht, waarna u 
in de gelegenheid bent daarover uw mening te geven. Meer informatie is over deze bijeenkomst is te 
vinden op onze website. 
 
 
 

Schoolvakanties 2018-2019 

In overleg met scholen in de regio (zowel basis- als voortgezet onderwijs) zijn de 

schoolvakanties voor het volgend schooljaar als volgt:  

 

 

Schoolvakanties Houtens 2018-2019  

Herfstvakantie za 20 t/m zo 28 oktober 2018 

Kerstvakantie  za 22 december 2018 t/m zo 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie za 23 februari t/m zo 3 maart 2019 

Goede Vrijdag vr 19 april 2019 

Meivakantie  za 20 april t/m zo 5 mei 2019 

Hemelvaart do 30 en vr 31 mei 2019 

2e Pinksterdag ma 10 juni 2019 

Zomervakantie  za 20 juli t/m zo 1 september 2019 

 

  

http://www.lekstroomschoolscool.nl/
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Jaaragenda 

 

13-4-2018 vr Informatiemiddag uitwisseling België lj 2 

14-4-2018 za     

15-4-2018 zo     

16-4-2018 ma Tweede stageweek lj3 Lj 3 

17-4-2018 di     

18-4-2018 wo Uitwisseling België lj 2 

19-4-2018 do 

Voetbaltoernooi voor collega's en leerlingen   

Uitwisseling België lj 2 

Ouderavond werkweek (19.00 u) ouders lj 3 

Informatie-avond bestuursoverdracht (20.00 u) alle ouders 

20-4-2018 vr Uitwisseling België lj 2 

21-4-2018 za     

22-4-2018 zo     

23-4-2018 ma meivakantie Allen 

24-4-2018 di meivakantie Allen 

25-4-2018 wo meivakantie Allen 

26-4-2018 do meivakantie Allen 

27-4-2018 vr meivakantie / Koningsdag Allen 

28-4-2018 za     

29-4-2018 zo     

30-4-2018 ma meivakantie Allen 

1-5-2018 di meivakantie Allen 

2-5-2018 wo meivakantie Allen 

3-5-2018 do meivakantie Allen 

4-5-2018 vr meivakantie Allen 

5-5-2018 za Bevrijdingsdag   

6-5-2018 zo     

7-5-2018 ma     

8-5-2018 di     

9-5-2018 wo     

10-5-2018 do Hemelvaart Allen 

11-5-2018 vr Roostervrij voor leerlingen vrije dag Allen 

12-5-2018 za     

13-5-2018 zo     

14-5-2018 ma Examen TL Lj 4 

15-5-2018 di 
Voorlichting bij College de Heemlanden voor doorstromers 
onderbouw 

Lj 1&2 

15-5-2018 di Examen TL Lj 4 

16-5-2018 wo Nieuwsbrief 9 Lj 4 

 

 
 

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


