
 
 

 

Het Hooghuis, locatie De Singel 
Euterpehof 20, 5342 CW Oss 
0412-224110 / infosingel@hethooghuis.nl 
www.hethooghuis.nl 

 
 
10 februari 2020 

 Inhoud: 
1. Beste ouders / verzorgers 
2. Informatieavond 
3. Inschrijven/aanmelden 
4. Bericht over toelating 
5. Samenwerking met Kentalis    
6. Het nieuwe schooljaar 
7. Vragen 
 

 
1. Beste ouders / verzorgers 

Vandaag heeft uw dochter/zoon de hele dag kunnen  proefdraaien op onze school. Nu vraagt u 

zich misschien af waarom we PROefdag zo schrijven: de letters PRO staan voor 

PRaktijkOnderwijs, vandaar. Op onze school wordt Praktijkonderwijs (PRO) en Pro-Basis 

gegeven. De leerlingen hebben vandaag in vogelvlucht kennis kunnen maken met verschillende 

activiteiten die we in de oriëntatie fase (het 1e leerjaar) aanbieden: 

 

Koken 

Bouw 

Houtbewerken 

Metaal  

Techniek 

Verzorging  

Facilitair 

 

De leerlingen hebben een 4-tal activiteiten gedaan. Welke activiteiten ze hebben gedaan staat 

op hun PROefkaart. U kunt er thuis naar vragen. Uiteraard hopen we dat uw dochter/zoon een 

beeld heeft kunnen vormen van alle lesactiviteiten die we op school doen. 

 

H. Terpstra, locatiedirecteur 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 



 

Op onze website vindt u eerdere Singeldingen 
 

 

 

 

 
2. Informatieavond 

Vanavond (10 februari) hebben we voor ouders/verzorgers een informatieavond over het 

praktijkonderwijs op onze school. Dit is dezelfde informatieavond als die in november. U wordt 

verwacht als u in november NIET geweest bent. De informatieavond begint om 19.30 uur en 

duurt tot 20.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid tot inschrijven. Het parkeerterrein en de 

ingang van onze school vindt u aan de voorzijde van ons gebouw. 

 
3. Inschrijven/aanmelden 

Als uw dochter/zoon nog niet is ingeschreven, dan kunt u dat vanavond (10 februari) alsnog 

doen. U moet dan het volgende meenemen: 

- identiteitsbewijs van uw dochter/zoon om het juiste BSN nummer van uw kind te 

controleren 

- 1 recente pasfoto (niet verplicht) 

 

Inschrijven kan ook op De Singel op 4 en 5 maart van 13.00 uur tot 16.30 uur. 

 

Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen via onze administratie (0412 224110) en via onze 

website (digitaal aanmelden vanaf 24 februari: LET OP: als u het aanmeldformulier van de 

website gebruikt dan vult u dit in, print u het uit en levert u het met uw handtekening in op 

onze school). Van aanmeldingen na 5 maart kunnen wij niet garanderen dat we uw 

dochter/zoon direct na de zomervakantie kunnen plaatsen. 

 

4. Bericht over toelating. 

Iedere aanmelding wordt apart besproken door onze toelatingscommissie. Het kan zijn dat wij u 

op school uitnodigen voor een extra gesprek. 

Als de commissie een positief advies voor toelating geeft, ontvangt u daarvan bericht. Vanwege 

ons uitgebreide toelatingsonderzoek kan dit 8 weken duren. 

 

5. Samenwerking Kentalis/Compas 

We delen ons gebouw met een school van Kentalis: Het Compas College. Dat is een school voor 

kinderen met een taal ontwikkeling stoornis (tos). Compas heeft een eigen vleugel in ons 

gebouw voor hun theorie onderwijs. We willen de praktijklessen zo veel mogelijk samen 

invullen. 



 

Op onze website vindt u eerdere Singeldingen 
 

 

6. Het nieuwe schooljaar. 

Werkkleding passen voor nieuwe leerlingen is op woensdag 3 juni tussen 13.00 en 14.30 uur.  

Alle informatie over het nieuwe schooljaar ontvangt u vóór 15 juli 2020 per post. 

In het informatiepakket vindt u het volgende: 

 

- de bijlage van de locatiegids 

- een materialenlijst 

- een overzicht van de kosten die niet onder gratis “boekenregeling” vallen (vrijwillige 

ouderbijdragen) 

- de klas waarin uw dochter/zoon zit en de naam van de mentor 

- de onderwijsovereenkomst 

 

Het nieuwe schooljaar begint op 24 augustus 2020. 

 

7. Vragen. 

U kunt contact opnemen met de administratie van onze school: 0412 224110. Kijkt u ook eens 

op onze website www.hethooghuis.nl.  

 

 

 

  

 

 

Leren door te doen! 

Wij hopen dat het een geslaagde PROefdag is geweest! Leuk dat jullie er waren en tot de 

volgende keer

 

 

 

 

http://www.hethooghuis.nl/

