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Examenresultaten  

We zijn ontzettend trots op onze eindexamenleerlingen van dit schooljaar! 

 

De examenresultaten van 2018-2019: 

Basisberoepsgerichte leerweg:  100% 

Kaderberoepsgerichte leerweg:  90% 

Theoretische leerweg:    96% 

 

Basis was vorig jaar ook 100% dus verbeteren kon niet meer. Voor kader en theoretisch zijn de 

resultaten hoger dan de afgelopen jaren. De feestelijke diplomering heeft deze week plaats 

gevonden. Dat was niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de medewerkers, die vier of vijf jaar 

bij een leerling zijn betrokken, een van de belangrijke momenten in een schooljaar en we hebben er 

ontzettend van genoten. Alle geslaagden nogmaals: van harte gefeliciteerd!  

 

Klassensamenstelling 

Na de overgangsvergaderingen op 11 juli is duidelijk hoeveel leerlingen er in welk leerjaar terecht 

komen. Ook weten we dan hoeveel leerlingen we als zij-instromer in leerjaren 2, 3 of 4 kunnen 

plaatsen. Het maken van de klassen gebeurt op advies van de teamcoördinatoren en wordt ook 

gestuurd door de roostermaker. Zeker in de bovenbouw is een zorgvuldige klassensamenstelling 

noodzakelijk om evenwichtige roosters voor de leerlingen te krijgen met zo min mogelijk tussenuren. 

Dat betekent dat verzoeken voor andere klassen en plaatsing bij een andere leerling lang niet altijd 

gehonoreerd kunnen worden. Mochten er dringende redenen zijn om toch een verzoek te doen voor 

een bepaalde klas, dan graag een mail met toelichting naar de betreffende teamcoördinator. Het kan 

dus zijn dat het verzoek niet ingewilligd kan worden.  

 

Nieuwe afdelingsleider onderbouw 

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe afdelingsleider op Houtens is afgerond. Met 

Jasper Gaasenbeek hebben wij met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe afdelingsleider 

voor de onderbouw. In de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie zal hij zich graag aan u 

voorstellen.  

 

Teamindeling en mentoraat 

Het is een jaarlijks terugkerende puzzel: welke docenten gaan naar een andere school, wie geeft les 

in welk team en wordt daar mentor, welke nieuwe collega’s kunnen we welkom heten. 

Komend jaar was de puzzel groot, diverse docenten hebben een andere baan geaccepteerd en we 

verwelkomen diverse nieuwe docenten. De indeling van het mentoraat is bekend, voor de leerlingen 

wordt dit na de zomervakantie bekend als de klassenindeling gepubliceerd wordt in Magister. Alle 

teams bereiden zich voor op het nieuwe schooljaar. De teamindeling is als volgt: 

 

Team Klassen Teamcoordinator Mailadres 

Bk onderbouw 1a t/m 1c 

2a t/m 2d 

Bart Laureij bartlaureij@mijnhoutens.nl  

Tl onderbouw 1 e t/m 1h 

2 e t/m 2g  

Hilleke Steenveld 

 

(tijdens haar verlof: 

Bart Laureij) 

hillekesteenveld@mijnhoutens.nl  

 

bartlaureij@mijnhoutens.nl  

Bk bovenbouw 3a t/m 3d 

4a t/m 4d 

Nico Krever nicokrever@mijnhoutens.nl  

Tl bovenbouw 3 e t/m 3g 

4 e t/m 4h 

Rick Folsche rickfolsche@mijnhoutens.nl  
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Start nieuwe schooljaar (deze informatie ontvangen leerlingen ook per mail) 

Op maandag 2 september om 15:00 uur verwachten we alleen de zij-instromers van  
leerjaar 2, 3 en 4 op school. 
 
Voor alle leerlingen start het schooljaar dinsdag 3 september. Woensdag is er nog een 
introductiedag en op donderdag beginnen de lessen. In het schema hieronder staat per leerjaar het 
programma en de tijden voor dinsdag 3 september.  
Programma 3 september   tijd  programma  
Leerjaar 1  10.00 uur  

(Deuren open: 9.45 uur)  
- 10.00 uur: opening 
schooljaar in aula.  
- Mentorles en sport- en 
spelprogramma.  
- Einde ongeveer 13.30 uur. 
Daarna ben je vrij.  
 
Neem zelf een tas met 
lunchpakket mee, een gevuld 
etui en zorg voor sportieve 
kleding en binnen schoenen.  

Leerjaar 2  9.00 uur  
(Deuren open: 08.45 uur)  

- 9.00 uur: opening schooljaar 
in aula.  
- Mentorles en sport- en 
spelprogramma.  
- Einde ongeveer 13.30 uur. 
Daarna ben je vrij.  
 
Neem zelf een tas met 
lunchpakket mee, een gevuld 
etui, je laptop en zorg voor 
sportieve kleding en binnen 
schoenen.  

Leerjaar 3  9.30 uur  
(Deuren open: 9.15 uur)  

- 9.30 uur: opening schooljaar 
in aula.  
- Mentorles in de ochtend in 
gebouw Houtens. In de 
middag worden door de 
mentor(en) individuele 
mentorgesprekken ingepland. 
Deze vinden plaats tussen 
12:00 en 16:30 uur.  
 
Neem zelf een tas met een 
gevuld etui, je laptop en een 
lunchpakket mee.  

Leerjaar 4  10.30 uur  
(Deuren open:10.15 uur)  

- 10.30uur: opening 
schooljaar in aula.  
- Mentorles in gebouw 
Houtens tot uiterlijk 15.00 
uur.  
 
Neem zelf een tas met een 
gevuld etui, je laptop en een 
lunchpakket mee.  

 

  



 
 

Berichtenfunctie Magister 

Vanaf komend schooljaar kunnen leerlingen en ouders geen berichten meer versturen via de 

berichtenfunctie van Magister. Iedere leerling heeft de beschikking over Office 365 en daarmee over 

Outlook, dat we als mailprogramma gebruiken. Docenten zullen dus ook via de Houtens-mail met 

leerlingen communiceren. De Magister- berichtenfunctie wordt alleen nog gebruikt als er een 

algemeen bericht naar groepen ouders verstuurd wordt, zoals deze nieuwsbrief.  

 

Boekenpakketten 

Vanaf komend schooljaar worden de boeken verstrekt via een boekenpakket van 

schoolboekenleverancier Van Dijk. De boeken worden aan huis afgeleverd en aan het einde van het 

jaar ook weer ingezameld.  

 
 

Houtens rookvrij! 

Zoals eerder dit jaar aangekondigd wordt het schoolterrein van Houtens 

vanaf het schooljaar 2019-2020 rookvrij. We vinden dat roken zoveel 

mogelijk ontmoedigd moet worden, ook vanuit pedagogisch oogpunt. 

Daarbij past niet dat er voor het hek bij de ingang wordt gerookt waardoor 

leerlingen en bezoekers door een rookgordijn de school kunnen bereiken.  

Vanaf 2020 komt er wetgeving die het roken op scholen en schoolpleinen 

verbiedt. Wij starten daar dus vanaf september 2019 mee. De asbak-tegels bij het hek worden 

verwijderd en daarmee wordt deze rookplek voor leerlingen opgeheven. Ook voor medewerkers van 

school is roken op het schoolterrein niet toegestaan.  

Laten we met elkaar zorgen dat we een bijdrage leveren aan het voorkomen van rookgedrag bij 

leerlingen. De kwetsbare leeftijd is nu net de middelbare-schoolleeftijd. Een rookvrije generatie zou 

het mooiste zijn. Wij werken daar graag aan mee! 

 

Uitwisseling: Belgische leerlingen op Houtens 

Afgelopen mei was het een groot succes. Met bijna dertig leerlingen doet Houtens mee 

aan een uitwisseling met KS Diest een school in België.  

Bij ons bezoek aan 'de Belgen' werden veel hartelijke en leerzame 

contacten gelegd. Een aantal leerlingen maakt, of heeft al 

vergevorderde, plannen om elkaar op te zoeken tijdens de 

vakantie. 

 

Na de zomervakantie is het al snel zo ver. Van woensdag 2 tot en 

met vrijdag 4 oktober ontvangen we de leerlingen uit België op Houtens. Zij zijn te gast bij hun 

'Houtens' uitwisselingsmaatje en zijn of haar gezin. Natuurlijk zorgen we voor een fantastisch 

programma waarin ze niet alleen onze mooie school leren kennen maar ook Houten en Utrecht stad.  

Heeft u nog leuke ideeën over wat de Belgen hier of in de omgeving echt moeten zien?  Laat het ons 

weten! 

 

De organisatoren: 

Roos Groenenberg, Gerard Visker en Rob Kerkhoven 

Bereikbaar via voornaamachternaam@mijnhoutens.nl 
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D&P Bewegen – Sport&Bewegen 
Het tweede en laatste keuzevak horend bij de D&P specialisatie 
Bewegen, is bijna rond! Deze keer hebben de 21 leerlingen uit 3BK door 
middel van allerlei (theorie-)opdrachten de Sportdag voor de brugklas 
ontworpen. Zij zorgen er vrijdag 12 juli voor dat deze Sportdag voor de 
brugklas begeleid wordt! Daarnaast hebben we twee hele leuke dingen 
gedaan; een clinic ‘Basketbal’ en een bezoek aan het Sportcollege van ROC Midden Nederland waar 
we een sportles kregen van docent Kenny Rosengarten gevolgd door een kleine rondleiding en een 
presentatie. De les ging over het geven van sportles en hoe je bepaalde sporten en spellen leuker kan 
maken voor de deelnemers. Ondanks de hitte, heeft iedereen die er was zich erg goed ingezet! 
 
We eindigden dit keuzevak met een toets in de toetsweek en natuurlijk 12 juli met de Sportdag. 
Bewegen leerlingen: bedankt! 
Eline Poeze 
 
 

Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb 
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de 
VakantieBieb gratis e-books aan voor op hun mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk 
lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen. 
En bovendien kunnen leerlingen werken aan hun boekenlijst, superhandig! 
 

De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App 
Store en Google Play Store. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb 
opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is 
geopend tot en met 31 augustus. 
 

 

Agenda 

 

 

 

De jaaragenda voor het schooljaar 2019-2020 staat binnenkort op onze website. 

15-7-2019 ma

16-7-2019 di

17-7-2019 wo

18-7-2019 do

19-7-2019 vr Rapportuitreiking op uitnodiging van de mentor 09:00 - 12:00

20-7-2019 za Zomervakantie t/m 1 september 2019

https://hethoutens.nl/doorlezen-in-de-zomervakantie-met-vakantiebieb/

