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23 april 2021 

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. 

 

 Inhoud: 
1. Bericht en oproep van de medezeggenschapsraad. 
2. CORONA: Wanneer wordt de zelftest aangeboden? 
3. Weekplanning 

 
1.  Bericht en oproep van de medezeggenschapsraad. 

Beste ouders, 

  

In 2014 startte onze dochter haar voortgezet onderwijsperiode bij de De Singel in Oss. Er startte een 

periode met vooral heel veel nieuwe informatie, ervaringen, indrukken en contacten. Als betrokken 

ouder groeide ik mee in deze nieuwe situatie.  

Na het eerste jaar ben ik gevraagd, mij beschikbaar te stellen voor de medezeggenschapsraad van de 

Singel. Deelnemen aan een medezeggenschapsraad binnen een onderwijssetting was mij niet 

onbekend, op het moment dat ik werd gevraagd zat in de medezeggenschapsraad van SBO de 

Wingerd in Cuijk, de school waar onze zoon toen nog op zat.                                                  

Ik heb ja gezegd en inmiddels al wat jaartjes actief lid van de MR. Naast dat ik het als een bevlogen, 

open, eerlijke en professionele club beschouw, voel ik mij als ouder ook betrokken. Betrokken bij 

actuele zaken die er spelen, maar ook het mee praten/denken op beleidsniveau is boeiend en voor de 

leerlingen erg van belang! Er is ook ruimte om mooie en soms ook lastige vraagstukken te delen met 

de bestuursleden en soms ook de directie van de Singel. En daarna te merken dat er goede 

beslissingen worden genomen, die in het voordeel zijn voor de leerlingen. 

 

 

 

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


 

Wat jaartjes verder zoals ik hierboven 

beschrijf, gaat nu ook mijn zoon zijn 5e jaar 

in en zou ik graag het stokje overgeven 

aan een nieuwe betrokken ouder, die graag 

meedenkt, kritisch durft te zijn en als 

klankbord kan fungeren. 

Heeft mijn stukje tekst je geïnspireerd, stel 

je dan beschikbaar voor de 

medezeggenschapsraad. Zonder 

oudergeleding geen MR! 

  

Mijn groet, Annet Verhoeff 

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de school en vragen 

naar één van de DMR leden. U kunt ook mailen naar infosingel@hethooghuis.nl en vermeld in de 

onderwerpregel: informatie gevraagd over de medezeggenschapsraad. De namen van onze MR leden 

vindt u in onze bijlage van de locatiegids op de website. 

 
 

2. CORONA: Wanneer wordt de zelftest aangeboden? 
 

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen 

er alles aan om de school op een veilige manier open te houden.   

Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen.   

  

Vanaf 17 mei of zoveel eerder als mogelijk is gaan wij gebruik maken van zelftesten voor het 

coronavirus. Wij gaan deze testen gratis aanbieden voor leerlingen en medewerkers van de school. 

Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen 

wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is 

altijd vrijwillig. In deze SINGELDINGEN leggen wij uit hoe het gebruik van zelftesten op 

school werkt.   
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Waarom testen?  

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest 

kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op 

school voorkomen of beperken.  

 

Wanneer geen zelftest maar wel een test bij de GGD?  

 Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of 

medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit 

het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw kind naar huis. Thuis gaat uw kind 

in quarantaine, en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD. Wij stellen geen zelftest 

beschikbaar voor huisgenoten en nauwe contacten.   

  

Wanneer wel een zelftest?  

Leerlingen en medewerkers die geen huisgenoot of geen nauw contact zijn van de besmette persoon, 

maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, worden gevraagd om een zelftest te doen. Dit kan 

gewoon op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor 

een zelftest. De zelftest dus alleen voor de overige contacten.  

  

Hoe werkt de zelftest?  

Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De 

test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en 

hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er 

een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.    

  

Testuitslag  

Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test 

bekend en is alleen door uw kind te zien.  

  

Is de uitslag positief? Uw kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis. Thuis gaat uw 

kind in quarantaine. Het is belangrijk dat u de contact opneemt met de GGD, om een coronatest te 

doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het 

bron- en contactonderzoek.   

  

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten
https://lci.rivm.nl/covid-19-overige-contacten


 

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op 

school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd 

direct contact opnemen met de GGD, om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.   

  

Wat vragen wij van u?  

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij aan u toestemming als ouder/verzorger om uw kind een 

zelftest aan te bieden. Zie de handleiding voor toestemming in deze Singeldingen.    

Zonder uw toestemming wordt uw kind jonger dan 16 jaar geen zelftest aangeboden.  

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart 

geregistreerd. Als uw kind zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van 

toestemming.  

  

Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of doet uw kind niet mee met 

een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind. Het gebruiken van zelftesten op onze 

school is besproken met - en goedgekeurd door - de medezeggenschapsraad.  

  

Als u de voorkeur geeft aan het zelf thuis afnemen van de test kunt u dat aan ons doorgeven. Wij 

geven de zelftest dan in een gesloten envelop mee naar huis. Wij verwachten dan dat u de uitslag 

telefonisch aan ons doorgeeft (0412 224110). Ook dat is vrijwillig.  

  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met infosingel@hethooghuis.nl. Vermeld 

bij onderwerp het volgende: Zelftest en de voornaam en achternaam van uw kind.    
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Handleiding aanvinken toestemming Covid-zelftest leerlingen 

 
- Ga naar somtoday.nl 

- Log in 

- Klik op het poppetje rechts bovenin het scherm  

- Scroll naar beneden 

- Ga bij ‘ toestemmingen’ naar: toestemming Covid-zelftest  

- Ga in het vierkantje staan en klik het vierkantje aan  

- Check eventueel meteen de andere toestemmingsvakjes 

- Klik op wijziging opslaan 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Weekplanning 
 

Datum Activiteit 

26 april Studiedag; geen lessen. De maandag stages gaan wel door.  

27 april Koningsdag; vrije dag 

3 mei t/m 14 mei  Vakantie  

 17 mei Start van de lessen en stages  

18 mei Geannuleerd: informatie avond vakkenpakket keuzes in klas 2 
(vapa). Ouders van de 1e klassen krijgen de informatie via een link 
naar onze website in de mailbox op uiterlijk 19 mei. 

 
 

https://somtoday.nl/?auth=eyJ4NXQjUzI1NiI6ImxZZ2VJNnNQMDY1Um1QTlloZ1dZcmNYcElTNWpidEM5X3V3Z0p0WV8xQVkiLCJraWQiOiJpcmlkaXVtaWRwLTYyNTQ5NDg3Mjc1MzI2NTQwNTcxNDc0NDAzNzAyMzE3NDQ4NTU3IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJtZXRob2QiOiJwd2QiLCJhdXRoVGltZSI6IjIwMjEtMDQtMjFUMTI6MjE6MzUuODY0WiIsImV4cCI6MTYxOTAxMTI5NSwicGFyYW1ldGVycyI6eyJ0ZW5hbnRfdXVpZCI6IjI0NTMzNWU4LTg5OTItNDhlYi05MTQ5LTFjOGNiNmI1N2RiMSIsInVzZXJuYW1lIjoiMjAyNTY3In19.mTgsxMzk7jIV_YvfBdop_Hh9Dur5DwNXYOnnko9upGW52tXx329proxG-LJ-k6cz0n9xDmbMM6p4TOK6NuP4uludRp0mj9vdVa8UwcrC2oM68a_MzMgR4-OySgsy7hfAfaf9sOTY3YoKvwcISbB6Yy8THm0_PZSeH0NL0c3JbrCf_y0il3QzqSCSZADFgGBjfEuRugdD1kuW3bo3rxgrgX0XU9lOpvWVSaHvjn8Y7bydGbxrG8Z3yRqCPoLojAB6zGwa6rhDnDNwIiDM0edcjIqd-873mV0FTp95bK-jVdGoDcpA3OJoSYznx2DSJxN0RLVFcUAF5bbjA_ZeBkI_gQ


 

 

 


