
1. Geslaagd; schoolverlaters avond op maandag 17 juni 
2. De werkweek en schoolkampen 
3. Ongeplande lesuitval 
4. De planning juni juli 

 

Op maandag 17 juni ontvangen onze leerlingen hun kwalificatiedocument voor 

Praktijkonderwijs! 

Een aantal leerlingen hebben ook voldaan aan de exameneisen voor een branchegerichte 

opleiding. Sinds 1994 werken we samen met 4 scholen voor praktijkonderwijs. Het project heet 

“ Maak er werk van” . Op 17 juni worden ook deze diploma’s en certificaten uitgereikt. 

U heeft thuis een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij deze afsluiting van de 

schooltijd op De Singel. Het is de bedoeling dat alle schoolverlaters met hun ouders/verzorgers 

aanwezig zijn. U kunt gebruik maken van ons parkeerterrein dat te bereiken is via de voorzijde 

van ons gebouw. 

 

Wij hangen de vlag uit voor alle leerlingen die onze schoolverlaten met het 

kwalificatiedocument Praktijkonderwijs. 

http://www.hethooghuis.nl/


 

De voorjaars- en zomerperiode is traditioneel op onze school de periode van schoolkamp, 

werkweek en buitenlandse reis. Vorige week zijn onze schoolverlaters (5e jaar) in Parijs 

geweest. Zij hebben de stad bezocht zijn een dagje in EuroDisney geweest. Ondanks pech 

met de bus heeft dat de pret niet mogen drukken! 

 

 

19, 20 en 21 juni gaan de eerste klassen naar Summercamp Heino. 

 

www.heino.nl    

 

Op 19,20 en 21 juni gaan de tweede klassen naar 

 

 

www.hetbuitencentrum.nl/oldebroek  

De derde klassen gaan in de werkweek van allerlei uitstapjes vanuit school doen. Op dinsdag 

is er een theatervoorstelling op Hooghuis West, woensdag naar de Efteling, donderdag 

zwemmen bij Center Parcs en vrijdag naar Amsterdam. 

 

 

http://www.heino.nl/
http://www.hetbuitencentrum.nl/oldebroek


 

De vierde klassen gaan op 11 juni naar Phantasialand in Duitsland. 

 

De laatste periode hebben we op onze school regelmatig te maken gehad met ongeplande 

lesuitval. Oorzaken daarvan liggen in onvoorziene omstandigheden (ziekte of persoonlijke 

omstandigheden) waardoor collega’s (tijdelijk) niet in staat zijn hun lessen te verzorgen. 

Daarnaast biedt de CAO bepaalde verlof rechten die de school uitvoert. Dit verlof mag worden 

vervangen echter lukt het ons slechts af en toe om vervangers te vinden. Wij vinden deze 

situatie niet wenselijk en doen ons best om ongeplande lesuitval te voorkomen. Omdat wij 

vaak in dagdelen werken en niet in losse lessen zoals gebruikelijk in het Voortgezet Onderwijs, 

komt het dus voor dat er een dagdeel of zelfs een dag uit kan vallen omdat we te weinig 

personeel hebben. Als u ideeën heeft die ons bij deze situatie kunnen helpen dan vernemen 

wij die graag: infosingel@hethooghuis.nl. 

 

mailto:infosingel@hethooghuis.nl


 

 

Onze gesponsorde schoolbus: 

  




