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27 mei 2020 

 Inhoud: 
1. Wanneer gaat De Singel weer open? 
2. Wat zijn mijn lestijden? 
3. Waar vind ik mijn lesrooster? 
4. Aan welke hygiënische afspraken en regels moet ik me houden? 
5. Waar parkeer ik mijn fiets en welke ingang mag ik gebruiken? 
6. Wat mag wel en niet in het leslokaal? 
7. Wat doe ik in de pauze? 
8. Mag ik mijn kluisje gebruiken? 
9. Heb ik gymles en waar moet ik me omkleden? 
10. Mag ik stage gaan lopen? 
11. Reis je met OV (Openbaar Vervoer)? 
12. Gaat sport & fun op vrijdagmiddag door? 
13. Vallen er lessen uit? 
14. Gaat het schoolkamp door? 
15. Is de time out geopend? 
16. Is een mondkapje noodzakelijk? 

 

Het schoolterrein gaat om 8.20 uur open. Ga direct naar binnen via je eigen 
ingang (zie hoofdstuk 5). 

Hoest je, ben je verkouden of heb je keelpijn? Blijf dan thuis. 

 
1. Wanneer gaat De Singel weer open? 

Op dinsdag 2 juni gaat onze school weer open. Omdat we 
rekening moeten houden met de regels van de RIVM 
kunnen niet alle leerlingen tegelijk op school zijn. We 
hebben er voor gekozen om met halve groepen te 
werken.  Lees deze informatie goed. Het is voor jouw 
gezondheid en voor die van onze medewerkers van groot 
belang dat iedereen zich aan de regels en afspraken houdt. Wij zullen hier streng op toezien. 
In het gebouw zijn looprichtingen aangegeven. Houd je daaraan. Ga nooit tegen een route 
inlopen.  
Tips en richtlijnen, klik op deze link: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-

stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal 

https://www.youtube.com/watch?v=JXa1FjHuLuQ 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal
https://www.youtube.com/watch?v=JXa1FjHuLuQ


 

2. Wat zijn mijn lestijden? 
Je hoeft niet elke dag op school te zijn. 
Vanaf 2 juni werken we met aangepaste lestijden. Niet alle leerlingen kunnen tegelijk op 
school zijn. Kijk goed op je lesrooster wanneer je op school moet zijn. 
De lessen zijn als volgt ingedeeld (les 4 vervalt iedere dag): 

Dagen / Lessen Les 1, 2 en 3 Pauze; je blijft in 
het lokaal 

Les 5, 6 en 7 

Maandag 8.30 tot 10.45 uur 10.45 tot 11.15 uur 11.15 tot 13.30 uur 

Dinsdag  8.30 tot 10.45 uur 10.45 tot 11.15 uur 11.15 tot 12.45 uur 

Woensdag  8.30 tot 10.45 uur 10.45 tot 11.15 uur 11.15 tot 13.30 uur 

Donderdag  8.30 tot 10.45 uur 10.45 tot 11.15 uur 11.15 tot 13.30 uur 

Vrijdag  8.30 tot 10.45 uur 10.45 tot 11.15 uur Geen sport & fun 

 
Je komt iedere week op andere dagen op school: 
Op maandag, woensdag en vrijdag 
OF 
Op dinsdag en donderdag 
 
Dit wisselt iedere week. 
Als je de ene week op maandag, woensdag en vrijdag bent geweest, dan kom je de week 
daarna op dinsdag en donderdag. Zo gaat het tot de zomervakantie door. 
 

3. Waar vind ik mijn lesrooster? 
Je ontvangt een mail van jouw mentor met daarin als bijlage een overzicht van jouw 
lesrooster voor 2 weken. Het is belangrijk dat je op de goede tijden op school bent. Als je 
een afkorting niet goed snapt dan is dat niet zo erg. Kijk wel goed of je op maandag, 
woensdag of vrijdag op school moet zijn OF op dinsdag en donderdag. Als je stage zou 
moeten lopen hoef je niet op school te zijn. Zie bij nummer 10 de informatie over stage. 
 

4. Aan welke hygiënische afspraken en regels moet ik me houden? 
Bij iedere ingang van school en bij elk lokaal staat handgel. Iedereen die de school in komt 
moet zijn handen wassen. Dat doe je ook als je een leslokaal in gaat. Een beetje handgel is 
genoeg. Was ook thuis goed je handen voor dat je naar school gaat en als je weer thuis 
komt. Klik maar eens op deze link: 
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen 

EN 
https://www.youtube.com/watch?v=Sxw3kG8luZo 

 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.youtube.com/watch?v=Sxw3kG8luZo


 

5. Waar parkeer ik mijn fiets en welke ingang mag ik gebruiken? 
Iedere klas heeft zijn eigen fietsenstalling.  

Klassen 1 Ingang via de gewone poort bij het schoolplein; gebruik ook de gewone 
ingang om het gebouw in te gaan 

Klassen 2 Ingang aan de voorkant van de school bij de slagboom. Ga meteen 
rechts om je fiets te stallen. Ga via de hoofdingang (schuifdeuren) naar 
binnen. 

Klassen 3 Ingang aan de voorkant van de school bij de slagboom. Fiets rechtdoor 
naar het parkeerterrein en sla linksaf. Fiets het achter terrein op naar 
de fietsenstalling bij onze groenafdeling. Ga via de roldeur naast bouw 
naar binnen. 

Klassen 4 Ingang aan de voorkant van de school bij de slagboom. Fiets rechtdoor 
naar het parkeerterrein en sla linksaf. Fiets het achter terrein op naar 
de fietsenstalling bij onze groenafdeling. Ga via de roldeur naast bouw 
naar binnen. 

Je verlaat de school door dezelfde deur als waar je binnen bent gekomen en volg altijd de 
looproutes. 
 

6. Wat mag wel en niet in het leslokaal? 
Ga direct via de looproute naar het goede lokaal. Ga niet naar de kluisjes. Deze mogen niet 
gebruikt worden. Zet in het lokaal je telefoon uit en houd deze bij je. De telefoontassen 
worden niet gebruikt. Houd altijd 1,5 meter afstand van de ander. Was je handen voor dat je 
het lokaal in gaat. Maak je tafel schoon met spray. Spray één keer en maak het schoon met 
een papieren doekje. Dat doe je ook voor dat je het lokaal gaat verlaten. Loop niet door het 
lokaal en luister goed naar de uitleg van jouw leraar. Zorg dat je brood en drinken bij je hebt. 
 

Het schoolterrein gaat om 8.20 uur open. Ga direct naar binnen via je 
eigen ingang (zie hoofdstuk 5). 
 

7. Wat doe ik in de pauze? 
De aula, het Plein en het schoolplein zijn gesloten. Er is geen catering en de automaat is 
gesloten. Je blijft tijdens de pauze in het lokaal waar je bent met les 3. Zorg er voor dat je 
zelf brood of iets anders en iets te drinken meeneemt. Je blijft tijdens de pauze in het lokaal. 
Houd je aan de 1,5 meter regel. Om 11.15 uur vertrek je uit het lokaal naar de volgende les. 
Let op de looprichting. Volg de pijlen. 
 
 



 

8. Mag ik mijn kluisje gebruiken? 
Nee, de kluisjes mogen niet worden gebruikt. Neem zelf een tas  mee om je werkschoenen 
en kleding in te doen. Je mag één keer onder begeleiding je kluisje leeg halen. Iedere klas 
wordt daarvoor opgehaald door mevr. van de Akker onze conciërge. 
Neem je werkkleding en schoenen mee naar huis en zorg dat je ze altijd bij je hebt. Zonder 
werkkleding geen praktijkles en ga je naar huis. 
 

9. Heb ik gymles en waar moet ik me omkleden? 
Alle hygiëne regels blijven gelden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-

antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal 

De gymzalen zijn voorlopig nog gesloten. Onze sportleraren hebben een aangepast 
programma. Dit is altijd buiten op ons eigen sportveld, de tafeltennistafels of met onze 
mountainbikes. Bij slecht weer gaat de gymles niet door. Je kan je op school niet omkleden. 
Zorg er voor dat je met sportieve kleding naar school komt als je gymles hebt. De gymles 
gaat gewoon door zoals op het lesrooster staat. Het vierde lesuur vervalt altijd. 
 

10. Mag ik stage gaan lopen? 
Als je een stage adres hebt dan mag je weer stage gaan lopen. Het mag alleen als jouw stage 
adres zich aan alle regels houdt die gelden voor die sector. Als je twijfelt overleg dan met 
jouw stagedocent. Als er geen stagecontract is gemaakt dan mag je geen stage gaan lopen. 
 

11. Reis je met OV (Openbaar Vervoer)? 
Als je met Openbaar Vervoer naar school komt geef dat dan door aan school op mailadres: 
infosingel@hethooghuis.nl. Vermeld in de mail je voor en achternaam, je klas en met welk 
OV je naar school komt. Ouders wordt verzocht om hun dochter/zoon zo mogelijk naar 
school te brengen of om toch op de fiets te komen. 
Klik op deze link voor de richtlijnen (download het bestand): 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-voor-het-vervoer-van-leerlingen-gepubliceerd 
 

12. Gaat sport & fun op vrijdagmiddag door? 
Nee, sport & fun gaat niet door. Bij de meeste activiteiten is het niet mogelijk om de 
richtlijnen van het RIVM na te leven. 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal
mailto:infosingel@hethooghuis.nl
https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-voor-het-vervoer-van-leerlingen-gepubliceerd


 

13. Vallen er lessen uit? 
Ja, sommige lessen vallen uit omdat de leraar tot een risicogroep behoort of omdat hij of zij 
een huisgenoot heeft die tot de risicogroep behoort. Kijk goed op onze website dan kan je 
zien welke lessen uitvallen: 
https://desingel.hethooghuis.nl/info/roosterzaken/ 

 

14. Gaat het schoolkamp door? 
Nee, het schoolkamp en alle andere buitenschoolse activiteiten gaan niet door. Ouders die al 
betaald hebben worden terugbetaald. 
 

15.  Is de Time-Out geopend? 
Nee, die is gesloten. Als je jezelf niet aan de regels en afspraken houdt dan word je naar huis 
gestuurd. 
 

16. Is een mondkapje noodzakelijk? 
Nee, een mondkapje is niet nodig als iedereen zich aan de 1,5 meter regel houdt. Klik voor 
informatie op deze link: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes 
 
 

Het schoolterrein gaat om 8.20 uur open. Ga direct naar binnen via je 
eigen ingang (zie hoofdstuk 5). 

Hoest je, ben je verkouden, heb je keelpijn? Blijf dan thuis. 
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