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Vanwege de 1,5 meter maatregel werken wij nog steeds met halve lesgroepen. Dit 
betekent dat jouw lesdagen iedere 2 (!) weken hetzelfde zijn. 
 

Voor meer informatie van de rijksoverheid klik je hier. 
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1.  Nieuws over de sportdagen en de schoolkampen 

 
Vanwege de corona regels hebben we besloten dat de sportdagen op 6 april en op 18 mei 
niet door gaan. Op die dagen volgen we het “normale” lesrooster. 
 
Ook hebben we helaas moeten besluiten dat de schoolkampen voor de klassen 1 en 2 in de 
week van 6 t/m 9 juli niet door gaan. Op dit moment is het te onzeker of er in die periode 
voldoende gezondheidsgaranties zijn voor leerlingen en personeel. Tegelijkertijd willen wij 
hier nu al duidelijk over zijn zodat niemand er over hoeft te twijfelen of hij wel of niet mee 
zal gaan. 
 
We onderzoeken of we in die week vanuit onze school een aangepast programma kunnen 
aanbieden met sport, recreatie en cultuur.  
 
Schoolreisjes die gepland staan voor de klassen 3, 4 en 5 kunnen mogelijk wel door gaan. Dit 
is afhankelijk van de beschikbaarheid en toegangsmogelijkheden van de attracties en 
natuurlijk ook van de begeleidingsmogelijkheden van de school. 
  
 
 
 
 
 
 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kabinetsplannen-coronaregels/plannen-voor-voortgezet-speciaal-onderwijs


 

2. Laptops in schooljaar 21-22 
 

In het nieuwe schooljaar heb je een eigen laptop nodig op onze school. Dat geldt voor de 
klassen 1, 2 en 3. We noemen dat BYOD. BYOD is een Engelse afkorting voor Bring Your Own 
Device. Dat betekent “neem je eigen laptop mee”. 
 In de klassen 4 en 5 proberen we ook met (leen) laptops te gaan werken. 
Werken met je eigen laptop betekent niet dat je op school de hele dag achter de computer 
zit. Je werkt nog steeds in de praktijk en met leerboeken. Je krijgt klassikale les en andere 
werkvormen. We zoeken altijd naar een combinatie van digitaal en niet-digitaal werken. 
Daarbij kijken we naar wat jij nodig hebt.  
 
De komende weken zullen wij jullie ouders 
informeren over de manier waarop je een laptop 
kunt aanschaffen. Je krijgt in iedere geval de 
mogelijkheid om er zelf een te huren of er zelf 
een te kopen. De laptop moet wel aan een paar 
technische voorwaarden voldoen om er op school 
mee te kunnen werken. Die informatie krijg je 
nog. 
 
We weten dat dit extra kosten met zich 
meebrengt. Voor ouders die zich daar zorgen over maken zullen wij tips en adviezen geven 
over de mogelijkheden van (financiële) hulp. 
 
Wij denken dat we ons onderwijs een extra impuls kunnen geven waarmee we voor de 
leerlingen een stukje digitale redzaamheid toevoegen die zo hard nodig is in onze digitale 
samenleving. 
 

3. Afspraken VAPA (praktijkvakkenpakket voor klas 2, 3 en 4) in periode 3 
 
Vanwege de corona omstandigheden heeft de school besloten om de leerlingen geen 
nieuwe keuzes voor de praktijkvakken te laten maken. Redenen hiervoor zijn als volgt: 
 

1. De leerlingen hebben nauwelijks de helft van het aanbod in periode 2 gehad. 
2. Er is onvoldoende gelegenheid geweest om nieuwe keuzes van leerlingen voor te 

bereiden. 
3. Wegens corona zijn er minder stageadressen beschikbaar. 
4. Het is erg ingewikkeld om een “corona-proof” rooster te bouwen 



 

Wat betekent dit voor de leerlingen van klas 2, 3 en 4 vanaf donderdag 25 maart? 

 
Ik zit in de 4e klas. Wanneer moet ik op school komen vanaf 29maart? 
De lessen voor de klassen 4 op maandagmiddag en dinsdag wijzigen niet behalve voor 4B: 
voor deze klas vervalt burgerschap op maandagmiddag, de gymles gaat naar les 5 & 6. 
Het lesschema van de klassen 4 vanaf maandag 29 maart: 

Klas Maandagmiddag  Dinsdagochtend Dinsdagmiddag 

4A (dhr. Nabuurs) Theorieles (les 5,6,7) Vapa praktijk (les 1,2,3,4) Gymles (les 5,6) 

4B (dhr. Van Balveren) Gymles (les 5,6)  Theorieles (les 1,2,3,4) Vapa praktijk (les 5,6) 

4C (dhr. Van Dijk) Vapa praktijk (les 5,6,7) 

coaching  (les 8) 

Theorieles (les 1,2,3,4) Gymles (les 5,6) 

 
 Ik zit in de derde klas en ik heb nog geen STAP gehad. Wat nu? 
Dan word je in periode 3 ingedeeld bij STAP. Omdat STAP langer duurt dan een normale 
lesmiddag krijg je één middag per week vrij. STAP start op 29 maart en 1 april. 
En kan ik naar STAP als ik in de tweede klas zit? 
Ja, heel soms kan dat. Als je er aan toe bent. Dat wordt dan apart met jou besproken. 
 
Ik loop nu stage. Blijft dat zo? 
Ja, normaal gesproken blijft dat zo.  
 
Ik zit in 2C en had TAT lessen op ZuidWest. Gaan die lessen door? 
Nee, die lessen gaan niet door. Je bent ingedeeld in onze praktijklessen op dinsdagmiddag  
 
Ik zit in de tweede klas en heb nog geen EHBO gehad. Wat nu? 
Als je geen EHBO hebt gehad in de tweede klas dan krijg je dat in periode 3 vanaf maandag 
29 maart of dinsdag 30 maart. 
 
Ik zit in de tweede klas en ik heb al EHBO gehad. Wat nu? 
Dan word je ingedeeld in de praktijklessen. 
 
Kunnen er nog wijzigingen zijn in mijn  praktijklessen die ik nu heb? 
Ja, dat kan. Kijk daarom goed in je lesrooster op Zermelo of op de zuil op het Plein. 
Wijzigingen zijn ontstaan omdat je uit STAP of EHBO komt of er juist in gaat. 
 
 
 
 



 

4. De corona  beslisboom voor 12 jaar en ouder  
 
Regelmatig worden er vragen gesteld over testen, thuisblijven of quarantaine. 
Er is een beslisboom gemaakt en als je de stapjes in die beslisboom volgt dan weet je wat 
voor jou geldt. 
 
Je kan de beslisboom vinden als je hier op klikt. Of hier. 
 
 

5. Weekplanning 
 

Datum Activiteit 

2 april lesdag; géén vrij 

5 april Tweede Paasdag; vrije dag 

6 april lesdag; géén vrije dag 

6 april Info avond schoolverlaters; geannuleerd info via website 

 
 
ZOMERTIJD: 
 
 
 
In de nacht van 27 op 28 maart wordt de klok één uur vooruit gezet. 
 

 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/vernieuwde-beslisboom-12
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_150221.pdf


 

 

 


