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27 mei 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. Wanneer gaat de school weer open? 
2. Zelftesten  

 
1.  Wanneer gaat de school weer open? 
 
De regering heeft afgelopen zaterdag 22 mei aangekondigd dat de VO scholen openen in de 
periode van 31 mei tot 7 juni. De opening van de school is afhankelijk van een aantal zaken 
zoals: 
 

- De beschikbaarheid van voldoende medewerkers 
- De aanpassingen van de lesroosters 
- De verspreiding van de zelftesten en het gebruik daarvan in de thuissituatie 

 
Naar aanleiding van de berichtgeving van de regering is de informatie op de website van de 
Rijksoverheid nog niet aangepast. Vandaag vindt een spoeddebat plaats in de commissie 
Onderwijs van de Tweede Kamer. Er is veel discussie en er zijn veel vragen over de timing en 
de uitvoerbaarheid van het regeringsbesluit. Wij wachten met interesse de uitwerking van 
het regeringsbesluit af. 
 
Ondertussen zitten wij niet stil en zijn wij begonnen met de oriëntatie op en 
voorbereidingen van de opening van de school “zoveel als mogelijk” vanaf maandag 7 juni. 
 
In de loop van volgende week ontvangt u hierover meer bericht, uiterlijk op vrijdag 4 juni. 
Wij doen ons uiterste best om binnen de mogelijkheden en de menselijke maat ons 
onderwijs zo breed mogelijk aan te bieden. 
Wij hebben de komende week hard nodig om de mogelijkheden helder te krijgen. 
 
Volgende week (31 mei t/m 4 juni) hanteren wij het rooster zoals tot op heden gebruikelijk 
is. 
 
 

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.  Zelftesten 
 
Vanaf deze week ontvangen de leerlingen 2 zelftesten per week. Het is de bedoeling dat 
leerlingen thuis deze test afnemen. Dat is VRIJWILLIG. Het OMT heeft  voorgeschreven dat 
leerlingen tweemaal per week onder begeleiding getest moeten worden. Daarvoor vragen 
wij de medewerking aan ouders.  De zelftest is preventief bedoeld. De zelftest neem je af als 
je GEEN klachten hebt. Als je wel klachten hebt dan blijf je thuis en ga je naar de GGD 
teststraat. 
 
De zelftestuitslag: 
 
Eén streepje = negatief, je mag gewoon naar school en naar buiten 
Twee streepjes = positief, je blijft thuis en laat je testen bij de GGD 
 
Hoe werkt het afnemen van de zelftest? 
Klik HIER en volg de stappen. 
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