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We zijn begonnen! 
Na een mooie vakantie en een goede startdag met personeel is het 

ontzettend fijn als alle leerlingen op dinsdag de school weer binnenlopen. We 

zijn goed gestart! Voor alle leerjaren was er een introductieprogramma, 

waardoor er uitgebreid tijd was om kennis te maken met elkaar, met de 

mentor, met de docenten en met de school. De eerste fysieke lessen in deze coronatijd zijn gegeven. 

We zijn trots op onze leerlingen die afgelopen dagen voor een goede sfeer op Houtens hebben 

gezorgd! Zoals altijd is de mentor voor u als ouder de eerste contactpersoon. De mentoren zijn het 

beste te bereiken per mail. Ook kunt u bij de receptioniste een terugbelverzoek achterlaten.  

 

Schoolleiding 
De schoolleiding bestaat uit: 

Dick Looyé   directeur- bestuurder   dicklooye@soosvoh.nl 

Jasper Gaasenbeek afdelingsleider onderbouw   jaspergaasenbeek@mijnhoutens.nl 

Patricia Kronenburg  afdelingsleider bovenbouw  patriciakronenburg@mijnhoutens.nl 

Anna Lambrechtse afdelingsleider onderwijs & organisatie annalambrechtse@mijnhoutens.nl 

 

Naast afdelingsleiders zijn er vier leerlingcoördinatoren. De leerlingcoördinator is verantwoordelijk 

voor de leerlingzaken in het team en draagt zorg voor zaken die liggen tussen de taak van de mentor 

en de afdelingsleider/schoolleiding. 

De leerlingcoördinatoren zijn: 

Bart Laureij  team basis/ kader/ lwoo  onderbouw bartlaureij@mijnhoutens.nl 

Nico Krever  team basis/ kader/ lwoo  bovenbouw nicokrever@mijnhoutens.nl  

Jeroen Hoogendoorn  team tl onderbouw   jeroenhoogendoorn@mijnhoutens.nl 

Rick Folsche  team tl bovenbouw   rickfolsche@mijnhoutens.nl 

 

AVG en privacy 
Op Houtens zijn we altijd zorgvuldig met de privacy van u, uw kind en onze medewerkers. We zijn 

voorzichtig met informatie die we uitwisselen en kijken kritisch naar beeldmateriaal op bijvoorbeeld 

de website. De AVG schrijft voor dat we van iedere leerling (en van ouders van leerlingen jonger dan 

16 jaar) expliciet toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal op diverse media. 

Binnenkort wordt u hier verder over geïnformeerd. 

 

Op tijd komen 
 
De lessen starten op tijd. We verwachten van personeel en leerlingen dat ze op tijd aanwezig zijn 
om gezamenlijk een les te kunnen starten. Leerlingen die te laat komen halen een briefje bij de 
receptie, waarmee ze toegang krijgen tot de les. Als een leerling ongeoorloofd te laat is meldt hij 
zich de volgende dag om 8.00 uur. U kunt de aanwezigheid via het ouderaccount van Magister 
volgen. Lukt het uw zoon/dochter niet om op tijd aanwezig te zijn, vragen wij de ouders school 
hierover te bellen. 

 

  



 

3 
 

Ziekmelden 
Bij ziekte belt u voor aanvang van het 1e lesuur de ziekmeldlijn via 030 6344297. Vanaf 8.00 uur is de 

receptie bereikbaar. De ziekmelding kan ook via de knop afmelden in Magister worden doorgegeven. 

Elke volgende ziektedag meldt de ouder/verzorger van de leerling telefonisch of via Magister ziek. 

Mocht blijken dat uw zoon/dochter op absent gezet wordt door de docent en wij geen 

ziek/afmelding hebben ontvangen, dan zal de receptie contact met thuis opnemen. 

Bijzonder verlof 

Op de website vindt u tevens een verlofformulier, voor het aanvragen van bijzonder verlof. U kunt 
dat formulier (laten) afgeven bij de receptie of sturen aan receptie@mijnhoutens.nl. 

De receptioniste zorgt voor de besluitvorming door een leerlingcoördinator of de 
verzuimmedewerker en zal u per mail over dat besluit informeren. Wij houden ons bij het toekennen 
van bijzonder verlof aan de leerplichtwet en overleggen waar nodig met onze leerplichtambtenaar 
over het wel of niet toekennen van het bijzonder verlof.  
 

Afspraak doorgeven 
Heeft uw zoon/dochter onder schooltijd een afspraak bij de huisarts, tandarts, orthodontist, etc. dan 

willen wij u vragen dit te melden bij de receptie. Dit kan doormiddel van een telefoontje, een briefje 

meegeven aan uw zoon/dochter die dit bij de receptie kan overhandigen, of te mailen naar 

receptie@mijnhoutens.nl. LET OP: afspraken kunnen niet via de Magister app doorgegeven worden. 

Conclusies 1Blik Online 
Aan het einde van vorig schooljaar hebben we alle toenmalige brugklassers en hun 

ouder(s)/verzorger(s) gevraagd naar hun mening over 1Blik Online. Houtens heeft die methode als 

pilot een schooljaar gebruikt om de leerlingen te helpen hun planningsvaardigheden, een belangrijke 

executieve functie, te verbeteren. Ook onder de leraren is een vragenlijst uitgezet. Hierbij 

informeren we u over de belangrijkste conclusies en het besluit om te stoppen met 1Blik Online. 

 

81% van de ouders geeft Houtens het advies om te stoppen met 1Blik Online. Ondanks dat alle 

ouders unaniem aangaven het belangrijk te vinden om als ouders te helpen bij het plannen en 

organiseren, geeft een overgrote meerderheid dus aan dat dit zonder 1Blik Online als methode zou 

kunnen. Ook onder de lesgevers was dit de conclusie: daar gaf 61% aan te adviseren om niet door te 

gaan met 1Blik Online. Wel gaven alle leraren aan dat het aanleren van plannen en organiseren in de 

'basisondersteuning' thuishoort; in mentorlessen of studiebegeleiding dient aandacht te blijven voor 

het aanleren van plannen.  

 

Onder andere op basis van deze conclusies heeft de schoolleiding besloten om te stoppen met het 

gebruik van 1Blik Online. Plannen krijgt in een andere vorm aandacht in de lessen studiebegeleiding 

en/of mentorles. Huiswerk en toetsen blijven in Magister genoteerd worden. 
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Trainingen en themabijeenkomsten 
In het cultuurhuis Schoneveld in Houten worden binnenkort een aantal trainingen en 

themabijeenkomsten aangeboden. Het gaat om de volgende trainingen: 

- Training Opkomen voor jezelf 12-16 jaar. Start: 21 en 22 oktober, 2 dagen in de 
Herfstvakantie. 

- Themabijeenkomst Scheiding en emotionele reacties van kinderen. 
Start: woensdagavond 28 oktober, 19.15 – 21.30 uur. 
- Groep 'Uit elkaar en hoe nu verder?'. Start: woensdagavond 28 
oktober, 19.15 - 21.30 uur.  
- Training Bewust omgaan met je puber. Start: woensdagavond 11 
november, 19.30 – 21.30 uur, 4 bijeenkomsten. 
 

Er is nog plek voor nieuwe aanmeldingen. Zie flyers in de bijlage voor extra 

informatie. Bij vragen kan contact worden opgenomen met Patricia te Braak 

p.tebraak@santepartners.nl  

 
 

 

Join us start in Houten in samenwerking met ‘van Houten&co’  
Join us helpt jongeren die zich eenzaam voelen met het maken van vrienden. In Nederland voelt 8% 

van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar zich chronisch eenzaam. Deze jongeren voelen zich dag-in-

dag-uit alleen en weten niet hoe ze dat moeten veranderen. Join us brengt hier verandering in door 

jongeren samen te brengen en hen te helpen sociaal sterker te worden! 

   

Join us helpt jongeren sociaal sterker te worden 

Join us helpt jongeren die het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten. In Houten 

starten er twee groepen. Een voor jongeren van 12 tot 18 jaar en een voor jongeren tussen de 18 en 

25 jaar. Iedere twee weken ontmoeten de jongeren elkaar bij jongerencentrum Enter. Samen doen 

ze allerlei activiteiten die ze zelf bepalen en organiseren. Denk aan gamen, films kijken, spelletjes 

doen of externe activiteiten. Tijdens de avonden zijn jongerenwerkers van ‘van Houten&co’ aanwezig 

die de jongeren helpen met het verbeteren van hun sociale vaardigheden en het versterken van hun 

zelfbeeld. 

 

Drempelvrees 

“Ik vond het spannend om naar Join us te gaan. En ook een beetje stom!”, zegt Lisa (17 jaar). Ze 

vertelt: “Voordat ik naar Join us ging had ik bijna geen vrienden. Ik wilde wel meer vrienden, maar 

wist niet hoe ik het moest aanpakken. Tot ik hoorde van Join us. Ik vond het een beetje stom om te 

gaan. Ik had toch geen probleem? Gelukkig ben ik gegaan. Ik voel me prettig in de groep en heb er 

leuke meiden ontmoet waarmee ik afspreek, ook buiten Join us.” 

 

Kom erbij. Join us! 

Join us Houten start vanaf oktober. Je kunt je gratis aanmelden via de website www.join-us.nu. Hier 

vind je meer informatie en veel ervaringsverhalen van jongeren. Join us Houten wordt uitgevoerd 

mailto:p.tebraak@vitras.nl
http://www.join-us.nu/
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door ‘van Houten&co’. Join us is ook actief in steden als Rotterdam, Dordrecht, Gooise Meren, 

Huizen, Tilburg en Eindhoven. 

  

Voor meer informatie neem contact op met: 

Jongerenwerk ‘van Houten&co’, Arnoud Knopper (06-51824502), Daphne van Dijk (06-52785385) 

  

Jaaragenda 
De  jaaragenda is vanaf eind september te vinden op de website www.hethoutens.nl 

 

http://www.hethoutens.nl/

