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14 februari 2020 

 Inhoud: 
1. Bedrijvendag 
2. 4e klas: AANMELDEN voor Branchegerichte cursussen in 5e klas  
3. PRO ENTREE 
4. Carnaval 
5. Planning februari/maart 

 
 
1. Bedrijvendag op 18 februari 
Voor de vijfde keer organiseert Talentencampus Oss, samen met Lions Club Oss, de Jongeren Bedrijvendag. Deze dag staat 

in het teken van het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven. Voor onze leerlingen is het een mooie kans om kennis te 

maken met bedrijven in Oss en omgeving. Ze krijgen letterlijk “een kijkje in de keuken”. Het is goed als jongeren in 

aanraking komen met het werkveld. Deze ervaring draagt positief bij aan 

het maken van een passende stage- en beroepskeuze. 

 

Leerlingen van onze school bezoeken maar liefst 15 verschillende 

bedrijven. Het gaat daarbij om bedrijven in de sectoren groen, zorg & 

welzijn, techniek en economie. 

 

Op dinsdag 18 februari verzamelen alle leerlingen op school. Om 8.30 

uur wordt het startsein gegeven in de aula van onze school. Daarna 

vertrekken de leerlingen in groepen van maximaal 15 met twee begeleiders naar de bedrijven. De leerlingen zijn goed 

herkenbaar in het verkeer omdat ze een opvallend gekleurd hesje aan hebben. 

Aan alle leerlingen (en de ouders) wordt verzocht om er voor te zorgen dat je fiets in orde is!  Om de planning rond te 

krijgen viel niet mee. Uiteindelijk is het gelukt om voor 7 groepen 2 bedrijfsbezoeken te regelen en voor 2 groepen 1 

bedrijfsbezoek. De groepen met 2 bedrijfsbezoeken ontvangen  een lunch bij het bedrijf. De groepen met 1 bedrijfsbezoek 

zijn om ongeveer 10.30 uur klaar met hun programma en mogen daarna naar huis. 

 

Iedereen een leerzame en leuke dag toegewenst! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 



 

2. Vierde klassen: AANMELDEN voor branchegrichte cursus in de vijfde klas. 
De leerlingen die nu in de vierde klas zitten kunnen toto 27 maart 2020 een branchegerichte cursus kiezen. Deze cursussen 

bestaan voor een groot deel uit praktijk. Er hoort ook een stukje theorie bij. Je sluit de cursus af met een certificaat of een 

diploma. De cursus helpt je straks bij het krijgen van een baan. De cursus 

moet aansluiten bij je stage. 

Klik maar eens op deze link. Dan zie je welke cursussen we aanbieden.  

https://desingel.hethooghuis.nl/wp-

content/uploads/sites/5/2019/01/NPO-MEWV-cursusoverzicht-zgn-

blauwe-boekje-digitaal-1.pdf 

De cursus kan in Oss worden gegeven maar ook op de school voor 

praktijkonderwijs in Den Bosch, Schijndel of Veghel. 

Een cursus kan door alle leerlingen van onze school worden gekozen dus 

ook als je pro entree wilt gaan doen. 

Als je geen cursus kiest dan heb je in de vijfde klas 4 dagen stage en één 

lesdag.  

 

Inschrijven voor een cursus kan tot 27 maart 2020. Daarna niet meer. 

 

 

3. PRO ENTREE 
Als je nu in de vierde klas zit is dit een mooie kans voor jou! 

 

Op 4 mei beginnen de voorbereidingslessen voor de PRO ENTREE opleiding. 

Leerlingen in de vierde klas die in aanmerking komen en die het ENTREE 

diploma willen halen beginnen dan aan de voorbereidende lessen. De lessen 

worden op maandagochtend verzorgd door leraren van ROC De Leijgraaf. De 

lessen worden tot de zomervakantie op De Singel gegeven. Als deze 

voorbereiding goed gaat dan stroom je door naar de PRO ENTREE opleiding. 

Die opleiding begint in september en de lessen worden gegeven in het gebouw 

van De Leijgraaf door leraren van De Leijgraaf. 

Je stage wordt begeleid door een leraar van De Singel. 

Op 17 februari is er voor de tweede keer een informatiebijeenkomst op De 

Singel voor leerlingen (en hun ouders) die mee willen doen aan de voorbereiding van PRO ENTREE. Deze bijeenkomst 

begint om 14.00 uur in de grote vergaderruimte van De Singel. 

 

Haal jij in 2021 je PRO diploma EN je PRO ENTREE diploma? 

 

 

 

 

https://desingel.hethooghuis.nl/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/NPO-MEWV-cursusoverzicht-zgn-blauwe-boekje-digitaal-1.pdf
https://desingel.hethooghuis.nl/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/NPO-MEWV-cursusoverzicht-zgn-blauwe-boekje-digitaal-1.pdf
https://desingel.hethooghuis.nl/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/NPO-MEWV-cursusoverzicht-zgn-blauwe-boekje-digitaal-1.pdf


 

4. Carnaval 

                        

Jongeren 
Eindelijk is het dan zo ver. Ook de 
jongeren zijn echt mee gaan tellen in het 
Osse carnaval. Want, eerlijk is eerlijk, er 
was voor ons maar weinig te doen. In 
2009 is een eerste belangrijke stap gezet. 
Toen was er voor het eerst CarnaBal. Een 
echt vet feest voor iedereen van 11 tot 
15 jaar. 
Een jaar later kwam daar de Raad van 
Halluf Elluf bij. De leden zijn ex-
jeugdprinsen en adjudanten van de 
afgelopen jaren. Naast deze enthousiaste 
club, die onder andere de jeugdprins zal 
ondersteunen, is er de dansgroep van ex-
Huppelkes, met de alles zeggende naam: 
Between. Zij studeren ieder jaar twee 
nieuwe dansen in, die ze graag aan 
iedereen laten zien. 
Nu, 11 jaar later, is er Fisca!!!, sinds een 
paar jaar hét feest voor de jongeren van 
14 t/m 17 jaar oud bij hockeyclub MHC. 
 
Klik voor het carnavalsprogramma maar eens op deze link: 
 
https://www.scvo.nl/  

 

Alaaf en veel plezier. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.scvo.nl/


 

5. Planning februari/maart 
 

Datum Onderwerp 
18 februari Bedrijvendag; excursies voor klassen 2, 3 en 4A. 

Aangepast lesrooster. 

24 februari Carnavalsvakantie tot en met 28 februari. 

2 maart School begint weer. 

4 en 5 maart Aanmelden voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. Van 13.00 uur tot 16.30 uur. 

9 maart CrOss in de Lievekamp; komt dat zien! Gratis toegang vanaf 19.00 uur. 

Creatieve presentaties door leerlingen van het Voortgezet Onderwijs in Oss. 

10 maart Leerlingtoegankelijke dag voor klassen 4. Geen lessen ivm stagevoorbereiding 

periode 3. 

10 maart Terugkomavond voor schoolverlaters uit 2018 en 2019. Start om 19.30 uur. 

12 maart Leerlingtoegankelijke dag voor klassen 5. Geen lessen ivm stagevoorbereiding 

periode 3. 

16 maart Start VAPA periode 3. 

24 maart Studiedag Het Hooghuis; geen lessen wel stages. 

31 maart Informatieavond voor schoolverlaters met hun ouders uit de 5e klas. Start 19.30 

uur 

 

 
 
 
  
 

 

 

 
 

 

 


