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Inhoud:
1. Wie moet ik bellen als ik ziek ben en niet naar mijn stage kan?
2. Nieuwe afvalbakken op school; hoe werkt dat?
3. Peppels is jouw portfolio!
4. Coronafeiten en informatie over het dragen van mondkapjes.
5. Jouw vakkenpakket (vapa) gaat binnenkort veranderen.
6. Werkkleding dragen is verplicht bij deze vakken.
7. Ons nieuwe schoolplan (2021-2025) gaat van start.
1. Wie moet ik bellen als ik niet op stage kan?
De laatste tijd merken we steeds vaker dat leerlingen wél ziek worden gemeld
op het stageadres maar niet op school. Dit heeft als gevolg dat wij als school
geen zicht hebben op het verzuim van de leerlingen.
Om de administratie sluitend te krijgen willen we nogmaals de procedure
rondom ziek melden en stage onder de aandacht brengen.
Wanneer uw zoon/dochter ziek is vragen wij u het stageadres én de
administratie van school te bellen. Wanneer het ziek zijn langer duurt dan
een week, vragen wij u elke week opnieuw school en het stageadres hiervan
op de hoogte te brengen. Zo blijven school en het stageadres op de hoogte.
Ook wanneer uw zoon of dochter weer beter is vragen wij u dit aan het
stagebedrijf en de administratie te laten weten.
Vooral in deze tijd is het belangrijk dat we onze leerlingen goed kunnen blijven
volgen. Dit kan alleen met uw medewerking.
Alvast bedankt!

2. Nieuwe afvalbakken op school; hoe werkt dat?
Sinds 10 november gebruiken we nieuwe afvalbakken. Daarmee maken we een begin aan het
apart inzamelen van afval. In de aula, op het Plein en op verschillende andere plaatsen in ons
gebouw staan 2 afvalbakken naast elkaar. Een blauwe en een gele.
De blauwe afvalbak is voor restafval en de gele afvalbak is voor plastic, drankkarton (pakjes
drinken) en blikjes.

3. Peppels is jouw portfolio!
Vanaf dit schooljaar worden alle praktijkvakken afgesloten met een bewijs
van deelname. Op dit bewijs van deelname beoordelen we de stappen die je
hebt gezet op een aantal belangrijke competenties. Als je een competentie
beheerst dan laat je gedrag zien dat je in bepaalde situaties nodig hebt. Wij
coachen en beoordelen op deze competenties:
- Zelfstandig werken
- Veilig en schoon (hygiënisch) werken
- Kwaliteit leveren (je eigen werk controleren) en oplossingen bedenken
- Samenwerken en overleggen met anderen en luisteren naar elkaar
- Vriendelijk en collegiaal zijn
Voor ieder praktijkvak wordt een bewijs van deelname ingevuld en in jouw
portfolio van Peppels geplaatst. Via je eigen Peppels account kan je dan de
beoordelingen terug lezen. Met je portfolio doe je straks in de vijfde klas
examen in een eindgesprek.
Voor leerlingen die nu in de vijfde klas zitten gelden andere regels voor het behalen van het diploma omdat die nog geen portfolio
hebben.

4. Corona bijpraat en het dragen van mondkapjes.
Tot op heden lijkt de corona situatie op onze school beheersbaar. Regelmatig worden leerlingen en ook medewerkers getest.
Gelukkig zijn de testresultaten meestal negatief. Dat betekent dat je geen corona hebt. Tot nu toe is de balans als volgt:
Dit schooljaar zijn er 2 leerlingen positief getest; zij zijn inmiddels hersteld.
Dit schooljaar zijn er 2 medewerkers van De Singel positief getest; zij zijn inmiddels weer aan het werk.

Mondkapjes
Het dragen van mondkapjes in ons gebouw gaat inmiddels steeds beter. Veruit
de meeste leerlingen hebben er geen enkele moeite mee om ze tijdens het
bewegen in de school te dragen. Nog steeds zijn er een paar leerlingen die het
dringende advies niet (goed genoeg) opvolgen. Hierbij nogmaals het dringende
en dus niet vrijblijvende verzoek om het mondkapje consequent te dragen.

Mondkapjes verplicht
Waarschijnlijk worden de mondkapjes op 1 december 2020 verplicht. Vanaf dat
moment verstrekken wij geen mondkapjes meer.
Ze zijn dan te koop: 2 voor € 1,=. Zonder betaald mondkapje mag je de school dan niet in.

5. Jouw vakkenpakket (vapa) gaat binnenkort veranderen.
Op 30 november begint periode 2 van ons vakkenpakket (vapa) zie ook:
https://desingel.hethooghuis.nl/onze-school/zelfkiezen/keuze-vakken/
De bewijzen van deelname worden dit schooljaar niet meer schriftelijk in een map
meegegeven. Deze worden in het portfolio van de leerling geplaatst op Peppels.net. De
leerling leert om in zijn eigen portfolio zijn resultaten in te zien en aan zijn ouders te
laten zien. Dit is een nieuwe ontwikkeling waarbij we vragen om daar rekening mee te
houden. Nog niet alle leerlingen zijn in staat om op een goede wijze in te loggen. Wij
besteden daar op school aandacht aan.
Vanaf 30 november zijn alle leerlingen van de klassen 2, 3 en 4 in nieuwe vakken op
nieuwe dagdelen ingeroosterd. Vanaf 25 november wordt de nieuwe indeling op school
gepubliceerd. Daarna wordt het zo snel mogelijk in het digitale rooster geplaatst.

Caroussel vierde klassen periode 2 vanaf 30 november.
Dagdeel/klas

4A (dhr. Nabuurs)

4B (dhr. van Balveren)

4C (dhr. van Dijk)

Maandagmiddag

12.30 coaching, theorieles

12.30 theorieles, gymles

12.30 vakkenpakket

Dinsdagochtend

8.30 vakkenpakket

8.30 coaching, theorieles

8.30 coaching, theorieles

dinsdagmiddag

12.30 gymles

12.30 vakkenpakket

12.30 gymles

Op 29 maart 2021 volgt er een nieuw rooster voor de 4e klassen.

6. Werkkleding dragen is verplicht bij deze vakken.
Heel af en toe komt het nog voor dat een leerling zijn werkkleding niet in orde heeft of helemaal niet bij zich heeft. De regel is dat
leerlingen alleen mee kunnen doen met de les als ze de juiste werkkleding aan hebben. Het gaat met name om de volgende vakken:
-

Groen (blauwe overal/stofjas met veiligheidsschoenen)

-

Mobiliteit/voertuigen (blauwe overal/stofjas met veiligheidsschoenen)

-

Bouwtechniek (blauwe overal/stofjas met veiligheidsschoenen)

-

Houttechniek (blauwe overal/stofjas met veiligheidsschoenen)

-

Metaaltechniek (blauwe overal/stofjas met veiligheidsschoenen)

-

Installatie en elektrotechniek (blauwe overal/stofjas met
veiligheidsschoenen)

-

STAP (speciale Singel kleding)

-

Sportlessen (zwarte broek en wit T shirt)

-

Kooklessen (veiligheidsschoenen)

Vanaf het tweede jaar is een aparte zwarte werkbroek met bijpassende werktrui of werkshirt ook toegestaan.

7.

Ons nieuwe schoolplan gaat van start!

Vorige week is de “Singel versie” van het schoolplan van Het Hooghuis opgeleverd en
akkoord bevonden door de medezeggenschapsraad. Dat is goed nieuws! Het is een
ambitieus plan waarin de leerling centraal staat die zich middels een maatwerk aanbod
kan ontwikkelen tot een (zelf) redzaam burger die in staat is om in de toekomst voor
zichzelf te zorgen op de gebieden wonen, werken en vrijetijd in onze samenleving. Wilt
u het plan lezen? Klik maar eens op deze link: https://scholenopdekaart.nl/middelbarescholen/oss/949/het-hooghuis-locatie-de-singel/

