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Voor meer informatie van de rijksoverheid klik je hier.
Inhoud:
1. Informatie over de mogelijkheden vanaf 7 juni.
2. Waar vind je jouw aangepaste lesrooster?
3. De pauzes en de catering.
4. Zelftesten.
5. Wat mag wel en niet in het leslokaal?
6. Denk aan je werkkleding en sportkleding.
7. Lesuitval.
8. De activiteitenweek (in plaats van het schoolkamp).
Klik op deze link om te zien hoe je Zermelo installeert.
1. Informatie over de mogelijkheden vanaf 7 juni.
Op 22 mei heeft de demissionaire regering aangekondigd dat de VO scholen weer volledig open gaan.
Het mocht vanaf 31 mei en het moet vanaf 7 juni. Scholen om ons heen roepen dat ze het, om hun
goede redenen, niet gaan doen en scholen zeggen ronduit “wij gaan open”.
Voor het schoolteam van De Singel ligt het iets genuanceerder. Jazeker, we hebben een door de
volksvertegenwoordigers democratisch genomen besluit uit te voeren. Gezien ons kwetsbare en
emotionele corona verleden, de beweeglijke doelgroep waar wij voor staan, onze compacte
praktijklokalen en de nog steeds bestaande risico’s van besmetting is maatwerk aan de orde
uitgaande van de mogelijkheden die we zien.
Tijdens de lockdown hebben we al heel veel wel gedaan! We zijn voor de praktijkvakken altijd open
gebleven, ook tijdens de strenge lockdown in januari en februari. We hebben alternatief werk
aangeboden in de vorm van werkboeken en/of onlinelessen. We hebben een crisisopvang voor extra
kwetsbare leerlingen aangeboden. Alle stages zijn zo mogelijk “gewoon” doorgegaan en waar nodig
werd een andere stageplek gezocht. We hebben vanaf begin maart weer snel de theorielessen en de
gymlessen opgepakt.

Mede op advies van de medezeggenschapsraad hebben we ervoor gekozen om maatwerk toe te
passen binnen de mogelijkheden die we zien waarbij we rekening moeten houden met de
beschikbaarheid van voldoende leraren, de mogelijkheden van ons gebouw en het inpassen van de
lessen in het rooster.
Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken met collega’s weten we welke mogelijkheden we
hebben en waarnaar we kunnen handelen. Op 17 juni spreken we opnieuw met de collega’s en
zoeken we naar nieuwe en misschien uitgebreidere mogelijkheden.
Voor nu willen we laten zien dat we actief hebben gezocht en blijven zoeken naar de mogelijkheden
en anderzijds dat we daar waar nodig rekening houden met risico’s, gevoelens en zorg om elkaar.
Maatwerk vraagt respect en begrip van leerlingen, ouders en collega’s voor onderlinge verschillen.
Laten we elkaar die verschillen gunnen.
Vanuit de gedachte “daar waar mogelijk wordt de school volledig geopend voor
onderwijsactiviteiten”, en rekening houdend met de uitgesproken zorgen willen we uitgaan van ons
huidige lesaanbod en dit waar mogelijk per 7 juni gaan uitbouwen.
Daarnaast moeten we rekening houden met:
- de onmogelijkheid om met volle groepen in de praktijklokalen (en in mindere mate ook in de
theorielokalen) de 1,5 meter regel tot de docent te kunnen handhaven.
- Het zelftestbeleid van de overheid. Ouders wordt gevraagd om de zelftesten twee keer per
week af te laten nemen door hun kind.
- De beweeglijkheid van veel van onze leerlingen die genieten van de ruimte om hen heen en
daarmee de afstandsregel uit het oog verliezen.

Op 7 juni starten we als volgt:
-

-

We bouwen het lesaanbod uit waar het kan (zie Zermelo vanaf 4 juni):
o Praktijklessen met halve groepen handhaven we vanwege de beperkte ruimte in de
praktijklokalen om de 1,5 meter regel “zoveel als mogelijk” te handhaven.
▪ De docent biedt zo mogelijk een alternatief voor leerlingen die thuis zijn. Dit is
voor praktijklessen lang niet altijd mogelijk en veilig.
▪ De lessen extra Taal en Rekenen, STAP en Detail extern/JUMBO gaan door in
de hele groep (dit zijn keuzelessen voor leerlingen van de klassen 2, 3 en/of 4).
o Theorielessen in de hele groep tenzij er een toelichtend gesprek heeft plaats
gevonden dat om maatwerk (halve groep + les op afstand) vraagt.
▪ De docent biedt bij een maatwerk afspraak een alternatief (werkboek of online)
voor leerlingen die thuis zijn.
o Gymlessen voor alle klassen volledig; zo mogelijk buiten
o Sport & Fun voor de klassen 1abcd en 2ab volledig; zoveel mogelijk buiten
We motiveren leerlingen om zelftesten thuis te doen.
Op verzoek van ouders kunnen we een zelftest op school begeleiden.
Iedereen draagt mondkapjes; in de klas als de docent het wenst.
De RIVM regels blijven gehandhaafd.
Bij klachten blijf je thuis en laat je testen.

2. Waar vind je jouw aangepaste lesrooster?
Jouw lesrooster staat in Zermelo. Zorg dat je jouw Hooghuis emailadres
(leerlingnummer@hethooghuis.nl) en wachtwoord bij de hand hebt. Kijk hier voor uitleg hoe je
Zermelo kan installeren. Als het je niet lukt vraag dan hulp thuis of op school.
3. De pauzes en de catering.
De pauzes zijn buiten voor de klassen 2, 3 en 4. De 1e klassen mogen op het Plein
pauzeren of buiten. Kort pauzeren in de aula is toegestaan als je iets koopt bij de
catering en het daarna zittend aan een tafel op wilt eten.
4. Zelftesten.
Via deze link ga je naar alle informatie over zelftesten.
Wil je het instructiefilmpje nogmaals zien? Klik hier.
Als u nog toestemming wilt geven voor eventueel een zelftest op school, klik dan hier voor het
geven van toestemming.
5. Wat mag wel en niet in het leslokaal?
In de leslokalen (en in het hele schoolgebouw) houd je 1,5 meter
afstand van iedereen die op onze school werkt. Als het echt nodig is
de leraar naar jou toe om je te helpen. Loop niet rond in de
klaslokalen zonder toestemming van de leraar. Was je handen of
desinfecteer ze voor dat je het lokaal in gaat.

komt

6. Denk aan je werkkleding en sportkleding.
Zonder de juiste werkkleding of sportkleding kan je niet meedoen aan de praktijkles of aan de
gymles. We vragen je dus om ervoor te zorgen dat je deze spullen bij je hebt.
7. Lesuitval.
Lesuitval komt regelmatig voor vanwege afwezigheid van een docent. Zo gauw wij weten dat een
docent afwezig is en we hebben geen vervanging, vermelden we dit op onze website bij
roosterzaken.

8. Planning en de activiteitenweek (in plaats van het schoolkamp).
Klas/leerjaar
1 t/m 4
1 t/m 4
5
5

Activiteit
Datum
Vanaf 7 juni; kijk op Zermelo
Vanaf 7 juni
Studiedag schoolteam; lesvrij, wel stages
8 juni
Schoolreisje Efteling*
17 juni
Diploma uitreiking
28 juni
Vrije dag voor iedereen
5 juli
3
Schoolreisje Efteling*
7 juli
3
Theatervoorstelling + frietkar op school
8 juli
1+2
Klassenactiviteit
7 juli
1+2
Schoolreisje Efteling*
8 juli
1+2
Activiteitendag rond/op school + frietkar
9 juli
4
Schoolreisje Efteling*
13 juli (aangepaste datum)
Op 6 juli is er les volgens rooster voor de klassen 1, 2 en3. De stages voor de klassen 3 en 4 lopen door, ook
op donderdag en vrijdag 8+9 juli.
* In plaats van de vrijwillige ouderbijdrage aan de werkweek/het schoolkamp worden deze vrijwillige kosten
van €35,- gefactureerd via ons facturatiesysteem “WisCollect”. Het niet voldoen dan deze factuur leidt niet
tot uitsluiting van deelname.

