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1. Corona en de voortgang op school. 
 
Ondanks alle versoepelingen om ons heen hebben we op school nog met enkele beperkingen te 
maken. De mondkapjes blijven in het Voortgezet Onderwijs nog verplicht tot de zomervakantie. 
Overigens zijn onze leerlingen daar erg goed in geworden! Dat is een compliment meer dan waard.  
Op 3 groepen na worden de theorielessen aan de gehele klas aangeboden. De enige beperking 
daarbij is dat de leerlingen nog 1,5 meter afstand van hun docent moeten houden. Daarvoor vragen 
wij nog steeds aandacht. Ook alle gymlessen en het sport&fun programma draaien weer met de 
groepsgrootte zoals we dat gewend zijn. 
Vanwege de structurele onmogelijkheid om de 1,5 meter regel te handhaven kunnen we in de 
praktijkvakken nog steeds niet met de volle capaciteit werken. Tot de zomervakantie hanteren we 
het lesrooster zoals we de afgelopen weken hebben gedaan. 
 
Zelftesten 
 
De leerlingen ontvangen wekelijks 2 zelftesten. We doen onze uiterste best om er voor te zorgen 
dat de leerlingen ze mee naar huis nemen. Het zelftesten kunnen de leerlingen thuis doen en is 
geheel vrijwillig.  
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2. Bestellen van je eigen computer. 
 
Na de zomervakantie hebben de klassen 1, 2 en 3 een eigen laptop nodig. Als je nu in de 1e klas PRO 
zit dan kan je via deze site bestellen. Je hebt daarvoor thuis informatie gekregen. 
Als je nu in de 2e klas PRO zit dan kan je via deze site bestellen. Je hebt daarvoor thuis informatie 
gekregen. 
 
Je kan kiezen voor huren of kopen. Let op: de kosten zijn voor eigen rekening. Bestel vóór 30 juli, 
dat scheelt € 19,95 administratiekosten. 
 
Als u ervoor in aanmerking komt zijn er regelingen mogelijk voor een financiële tegemoetkoming. 
 

3. Voorgenomen activiteiten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. 
 
Het is regelmatig in het nieuws geweest. Er wordt door de overheid extra geld geïnvesteerd in het 
onderwijs. De afgelopen weken hebben we een scan op onze school uitgevoerd en zijn we tot een 
aantal actiepunten gekomen waarvan we ons voornemen om die komend schooljaar uit te gaan 
voeren. De belangrijkste acties staan hieronder: 
 

Activiteit Toelichting 

Lessen in het kader van 
vrijetijd en socialisering 

Extra inzet in samenwerking met het sport-expertise-centrum Oss. We 
stimuleren de leerlingen om de weg te vinden in het verenigingsleven 
van Oss en omgeving. We ontwikkelen een lesprogramma. 

Zelfstandig wonen We investeren in een betere toerusting van de lokalen rond het domein 
“wonen”. 

Extra aandacht voor 
doorstroom naar het 
ROC 

We investeren op extra ondersteuning bij de overgang van PRO naar 
het ROC, met name op aansluiting van PRO Entree naar niveau 2. 

Extra stagebegeleiding We investeren extra op stagebegeleiding met name voor leerlingen in 
de 4e klas. 

Verlengd verblijf op 
school 

Leerlingen die het nodig hebben mogen langer op school blijven na ons 
5e jaar. 

Stages bij erkende 
leerbedrijven 

We stimuleren dat bedrijven erkend worden door de 
brancheorganisaties om het behalen van erkende verklaringen meer 
mogelijk te maken. 

Branchegericht 
opleiden 

We investeren extra in het optimaliseren van deelname door leerlingen 
aan onze branchegerichte cursussen. 

Intervisie  We besteden extra aandacht om als team van elkaar te leren door 
intervisie onder elkaar te stimuleren. 

Eigen computers We willen knelpunten oplossen die er kunnen zijn bij de aanachaf van 
een laptop. 

Geletterdheid We willen het leesonderwijs een impuls geven door enerzijds te 
investeren op de aanschaf van leesboeken en anderzijds door de 
samenwerking met de bibliotheek te versterken. 

Kleine groep We lossen knelpunten op die wegens corona zijn ontstaan. 
Bijvoorbeeld de geringere doorstroom van probasis naar basis 
waardoor er onbalans ontstaat in de groepsgrootte. 

NT2 We bieden extra NT2 onderwijs aan in kleinere groepen waardoor we 
de taalontwikkeling een extra impuls kunnen geven. 

Rots&Water We hebben ruimte om de Rots&Water training tijdelijk te intensiveren. 

Depressiepreventie We professionaliseren in het signaleren van depressiviteit bij 
leerlingen. 

https://rentcompany.nl/bestellen
https://rentcompany.nl/bestellen


 

Nazorg We volgen onze schoolverlaters intensieven dan gebruikelijk om zo 
mogelijk vroegtijdig de juiste ondersteuning te kunnen inschakelen. 

 
Inmiddels is er instemming van onze medezeggenschapsraad en hebben we ter voorbereiding de 
eerste actiestappen gezet. 
  

4. Project patio. 
 

 
 
Momenteel zijn de metaal leerlingen bezig met het ontwerpen van de bankjes. 
Het groen kan pas in het najaar worden aangeplant. De metaalgroep heeft het logo van De Singel op 
een prachtige manier weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Planning en activiteitenweek. 
 

Datum Activiteit Klas 

5 juli Vrije dag voor iedereen volgens jaarplanning Alle klassen 

6 juli Gewone lesdag Alle klassen 

7 juli Schoolreisje Efteling* Klassen 3 

7 juli Geffense Plas van 10.00 tot 14.00 uur Klassen 1 en 2 

8 juli Frietje met snack op school van 11.45 uur tot 

13.15 uur; daarna theater voorstelling locatie 

WEST. 

Klassen 3 

8 juli Toverland* van 8.30 uur tot 17.00 uur Klassen 1 en 2 

9 juli Vanaf 9.30 uur Bingo en frietkar tot 14.00 uur Klassen 1 en 2 

9 juli Les en stage volgens rooster Klassen 3  

16 juli Laatste stagedag Klassen 3,4 

19 juli Oudergesprekken; info volgt Klassen 4 

20 juli Oudergesprekken; info volgt Klassen 1,2,3 

20 juli Schoolreisje Efteling* Klassen 4 

21 juli Laatste lesdag tot 11.30 uur  

* 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. 

 
 
Op maandagavond 28 juni hebben 
we op een feestelijke manier, 
compleet met “champagne”, veel 
muziek, ook van een live sambaband, 
de diploma’s uitgereikt aan onze 
schoolverlaters. 
We hebben genoten van een 
feestelijke bijeenkomst in de vorm 
van een “drive tru”. Veel blije 
leerlingen en trotse ouders! 
 
Veel dank aan alle aanwezigen en 
aan iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen aan deze mooie 

afsluiting van de schoolloopbaan van onze leerlingen uit de 5e klas. 
 

 

 


