
  

    

 
 

Maak kennis met 
Praktijkonderwijs (PrO) en PrO Basis 

op locatie De Singel van Het Hooghuis 
 

Het PrO is Voortgezet Onderwijs voor leerlingen die zich het beste ontwikkelen in 
praktijksituaties gericht op wonen, werken en vrije tijd.  

PrO Basis is de dakpanklas tussen PRO en VMBO basis. 
 

Bezoekt u één onze informatiebijeenkomsten op 
10 november 2020 

Coronamaatregelen:  
- Eén persoon per kind 
- Er wordt geen koffie/thee geschonken 
- Mondkapje dringend aanbevolen 
- alleen toegang na reserveren 

- Bij klachten blijft u thuis 
- Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar 
- Houd onze website svp in de gaten 
- vaste zitplaats 

 
U krijgt in 3 kwartier een goed beeld van PrO en PrO Basis voor de regio Oss 

 
ronde 1: 16.15 – 17.00 uur (Deze is alleen thuis via MS Teams te volgen) 

ronde 2: 18.30 – 19.15 uur (max 20 personen. Op school, ingang zijkant/spoor) 
ronde 3: 20.00 – 20.45 uur (max 20 personen. Op school ingang zijkant/spoor) 

Verplicht telefonisch aanmelden (0412-224110) 
Onder vermelding van uw mailadres 

 
of de informatiebijeenkomst van  

 

22 februari 2021 
19.30 – 20.15 uur 

Verplicht telefonisch aanmelden(0412-224110) 
Onder vermelding van uw mailadres 

 

Rondleidingen voor ouders met hun kind op 

14, 19 en 28 januari 2021 en 4 februari 2021 
Zie website na 10 november 2020 voor aanvangstijden 

 
Ons adres is: 

Euterpehof 20, 5342 CW Oss 
0412 224110 

 
De corona maatregelen kunnen leiden tot aanpassingen van deze planning. Let op 

uw mailbox. 



  

Opgeven voor onze Proeflessen op 22 februari 2021 
 

Op maandag 22 februari kunnen nieuwe leerlingen van 9.00 uur tot 14.15 uur   
meedoen aan onze praktijklessen.   

Aanmelden voor deelname door ouders op telefoonnummer 0412-224110. 
 

Kennismaken met Praktijkonderwijs 

 
Kennismaken voor 
leerlingen van Het Baken 
 

 Voor leerlingen van Het Baken met hun 
leerkracht om 8.45 uur en om 10.45 uur. 

Informatiebijeenkomst 
sessie 1: 16.15-17.00 uur 
sessie 2: 18.30–19.15 uur 
sessie 3: 20.00-20.15 uur 
 

10-11-2020 
 

Voor ouders / verzorgers  
Telefonisch aanmelden onder vermelding 
van mailadres 0412 224110. 
Sessie 1 is alleen online via MS Teams. 
Sessies 2 en 3 zijn op school. 

Rondleidingen 
Zie website na  
10 november 

14-01-2021 
19-01-2021 
28-01-2021 
04-02-2021 

Voor leerlingen met ouders / verzorgers. 
Telefonisch opgeven bij de 
schooladministratie: 0412-224110 

Proeflessen 
9.00 uur tot 14.15 uur 
 

22-02-2021 Leerlingen die zijn aangemeld ontvangen 
een uitnodiging. Leerlingen die nog niet zijn 
aangemeld kunnen zich opgeven bij de 
schooladministratie 0412-224110. 
Brood meenemen. 

Informatiebijeenkomst 
19.30 – 20.15 uur 

22-02-2021 Voor ouders / verzorgers 
Telefonisch aanmelden onder vermelding 
van mailadres. 

Aanmelden nieuwe 
leerling kan tot 
 

4-03-2021  

Individuele informatie 
 

 Op afspraak 0412-224110 

  

 

*Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van onze school  
desingel.hethooghuis.nl 
 

https://desingel.hethooghuis.nl/
https://desingel.hethooghuis.nl/

