
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO 4      donderdag 14 november  2019 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Vr 15 nov:  Ateliers 

Wo 20 nov:  Techniekfabriek groep 7-8 

Do 21 nov:  Voortgangsgesprekken 

Vr 22 nov:  Spelletjesochtend bij DUO 

Ma 25 nov:  Administratiedag; de leerlingen van   

                     groep 1-2-3-4 zijn vrij 

Wo 27 nov:  Techniekfabriek groep 4-5-6 

Di 3 dec:  Koffieochtend  

Do 5 dec:  Sint-feest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Verjaardagen  

2 dec:  Aleksandra Bouwman 

 

 

Open Ochtend 

Afgelopen woensdag hadden we een zeer 

geslaagde Open Ochtend.  

Er waren veel vaders, moeders en oma’s die met 

veel plezier een les hebben bijgewoond om te 

kijken hoe er in de groepen wordt gewerkt. 

Als u deze keer geen tijd had om te komen, bent 

u opnieuw welkom op woensdag 8 april. Op 

deze dag is onze volgende Open Ochtend 

gepland. 

 

Voortgangs-gesprekken 

De 10-minuten-voortgangsgesprekken hebben 

we gepland op donderdagavond  

21 november. Daarnaast hebben de collega’s 

een aantal middagen gepland voor de ouders 

die op deze donderdagavond verhinderd zijn.  

Voor deze gesprekken kunt u zich inschrijven via 

onze school-app Social Schools. Morgen, aan 

het einde van de middag, ontvangt u een 

bericht hierover. 

 

 

Andere datum Koffieochtend  

Op donderdag 26 november is er een overleg 

bij Fectio waarbij Arianne aanwezig moet zijn. 

We hebben daarom de koffieochtend 

verplaatst van 26 november naar dinsdag  

3 december. 

Direct om 8.30 uur zijn jullie van harte welkom om 

mee te denken en te praten over allerlei 

schoolzaken. 

 

 

Overig nieuws 

 

Stichting Leergeld 

Decemberactie Stichting Leergeld Houten 

De duurste maand van het jaar komt er weer 

aan! 

Voor ouders met kinderen soms een lastige tijd! 

Daarom heeft Stichting Leergeld Houten nu voor 

álle kinderen een cadeaubon van 20 euro 

klaarliggen. Leergeld zorgt ervoor dat kinderen 

waarvan ouders van een minimuminkomen 

rondkomen, toch mee kunnen doen! 

Ouders kunnen een aanvraag voor hun kinderen 

van 0 t/m 17 jaar doen via de website: 

www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag 

Zo ligt er in december ook voor deze kinderen 

een cadeautje in de zak of onder de boom 

klaar. Ga naar de website of stuur een mailtje 

naar info@leergeldhouten.nl en vraag voor elk 

kind in jouw gezin die cadeaubon aan. Met 



ouders, die Leergeld nog niet kennen, en die 

door omstandigheden ook geen cadeautjes 

kunnen kopen, maakt Leergeld graag een 

afspraak om samen te bekijken of er financiële 

hulp geboden kan worden. 

Doe je aanvraag voor 25 november! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen Scholenmarkt meer 

Al meer dan 25 jaar wordt er in de gemeente 

Houten in januari een Scholenmarkt 

georganiseerd voor leerlingen van groep 8 en 

hun ouders. 

Het aantal scholen dat deelneemt aan de 

Scholenmarkt is de laatste jaren erg 

teruggelopen. Dit heeft mogelijk o.a. te maken 

met het toelatingsbeleid (loting) dat voor 

sommige scholen geldt. Bovendien loopt het 

aantal bezoekers ook sterk terug. Ouders en 

kinderen kunnen zich immers op allerlei andere 

manieren oriënteren op het voortgezet onderwijs 

(VO). Er zijn open dagen, open lesmiddagen en 

informatie avonden. Ook is er natuurlijk 

tegenwoordig op de websites van alle scholen 

voldoende informatie te vinden voor 

toekomstige leerlingen. Bovendien doen de VO-

scholen op allerlei manieren aan het actief 

werven van leerlingen. Hierdoor is er veel 

informatie aanbod (en zelfs dubbelingen) voor 

toekomstige leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. 

 Zowel de scholen voor basisonderwijs als de 

scholen voor voortgezet onderwijs in Houten 

hebben bij ons aangegeven daarom geen 

toegevoegde waarde meer te zien in de 

Scholenmarkt. Als je een school echt wilt leren 

kennen, dan wil je in het gebouw lopen. Echt 

sfeer proeven. Na diverse overleggen, o.a. met 

portefeuillehouder onderwijs C. van Dalen, is 

besloten dat we stoppen met het organiseren 

van de Scholenmarkt. 

 De drie Houtense scholen (Houtens, College de 

Heemlanden en het Wellantcollege) hebben 

een alternatief bedacht voor de Scholenmarkt. 

Zij organiseren een informatieavond voor ouders 

van leerlingen uit groep 7. 

Dit is op dinsdag 17 maart 2020 19.30-21.15 uur  

in het Wellantcollege. Doel van de avond is 

oriëntatie op en voorlichting over het VO, aan 

de hand van het aanbod VO in Houten.  

 

 

Het is een oriëntatie voor ouders:   

wat is het VMBO, Havo, VWO, de verschillende 

niveaus binnen deze scholen, hoe gaat het met 

kiezen, wat voor ondersteuning er is etc. 

Ouders met een kind in groep 7 zijn deze avond 

van harte welkom! 

  

 

 

 

 

 


