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Voor meer informatie van de rijksoverheid klik je hier. 

 

 Inhoud: 
1. Op welke manier gaan de lessen door vanaf 7 juni? 
2. Waar vind ik mijn lesrooster?  
3. Gaan de gymlessen door? 
4. Gaat Sport & Fun voor de 1e en 2e klassen door? 
5. Waar moet ik tijdens de pauzes rekening mee houden? 
6. Hoe vaak moet ik mijzelf testen? 
7. Hoe gedraag ik me in de leslokalen? 
8. Hoe zit het nu ook weer met mijn werkkleding? 
9. Waar kan ik zien of mijn les uitvalt? 
10. Blijft het nu zo tot de zomervakantie? 
11. Planning en activiteitenweek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

1. Op welke manier gaan de lessen door vanaf 7 juni? 
 
De theorielessen van de meeste leraren gaan door. Soms werken we wegens persoonlijke 
omstandigheden ook nog met halve groepen in de theorieles. Kijk daarom goed in jouw eigen 
lesrooster op Zermelo. Klik op deze link om te zien hoe je Zermelo installeert. Als er voor jouw geen 
les op school is kan je online meedoen of je krijgt werk om thuis te maken. 
Kijk ook maar eens op deze website om thuis te leren: https://praktijkonderwijs.com/#  
 
De praktijklessen geven we de komende tijd nog steeds in halve groepen omdat het in onze 
praktijklokalen onmogelijk is om de afstand van 1,5 meter zoveel als mogelijk te handhaven. 
 
Voor sommige klassen kan er soms een tussenuur geen les zijn. Als je praktijkles hebt (oriëntatie) 
kijk dan goed in Zermelo of je aan de beurt bent. 
 

2. Waar vind ik mijn 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. Gaan de gymlessen door? 
 
Ja, alle gymlessen gaan gewoon door. Je moet ook naar de les komen als je maar voor 2 lesuren 
hoeft te komen. Denk aan je gymkleding. 
 

4. Gaat Sport & Fun voor de 1e en 2e klassen door? 
 
Ja, sport & fun gaat vanaf 11 juni weer gewoon door voor alle leerlingen van klas 1 en 2AB. 
 

5. Waar moet ik tijdens de pauzes rekening mee houden? 
 
Tijdens de pauzes gaat iedereen naar buiten. In de kleine pauze gaat iedereen naar buiten. In de 
grote pauze ook. Als je iets wilt kopen bij de catering dan mag dat. Je mag dat in de aula opeten. 
Daarna ga je naar buiten. 
 

6. Hoe vaak moet ik mijzelf testen? 
 
Wij vragen iedereen om zich twee keer per week thuis te testen. Dat is vrijwillig. Wij vinden het zeer 
belangrijk dat je dat doet. Goede testmomenten zijn zondagavond en woensdagavond. 
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. 
 

7. Hoe gedraag ik me in de leslokalen? 
 
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 komt 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. En natuurlijk houd je je aan alle schoolafspraken. 
 
 
 

https://desingel.hethooghuis.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/inloggen-leerling-zermelo-2.pdf
https://praktijkonderwijs.com/
https://desingel.hethooghuis.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/inloggen-leerling-zermelo-2.pdf
mailto:leerlingnummer@hethooghuis.nl
https://desingel.hethooghuis.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/inloggen-leerling-zermelo-2.pdf
https://desingel.hethooghuis.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/Zelftesten_mei2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aN6H2Tm3Ry4
https://desingel.hethooghuis.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/2021SingelDingen_ZELFTEST_23april.pdf


 

8. Hoe zit het nu ook weer met mijn werkkleding? 
 
Zonder de juiste werkkleding mag je niet meedoen met de les. Ook met het mooie weer is 
werkkleding verplicht.  
 

9. Waar kan ik zien of mijn les uitvalt? 
 
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. 
 

10. Blijft het nu zo tot de zomervakantie? 
 
Dat weten we nog niet zeker. Op 17 juni dan gaan we kijken hoe het op school gaat. Daarna kijken 
we of we zo door gaan of dat het anders moet. Dat is afhankelijk van de inzetbaarheid van de 
leraren. 
 

11. Planning en de activiteitenweek (in plaats van het schoolkamp). 
 

Klas/leerjaar Activiteit Datum 

1 t/m 4 Vanaf 7 juni; kijk op Zermelo Vanaf 7 juni 

1 t/m 4 

Let op: 

Studiedag schoolteam; lesvrij, wel stages 

De Pro ENTREE voorbereidingslessen gaan door! 

8 juni 

5 Schoolreisje Efteling* 17 juni 

5 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* Nieuwe datum volgt 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://desingel.hethooghuis.nl/info/roosterzaken/


 

 

 


