
 

 
Jaarkaart De Singel 2022-2023 
 

Schoolleiding✔️ 
Locatiedirecteur: Dhr. H. Terpstra 
Teamleider: Dhr. H. Lauwers 

Belangrijke contactpersonen✔️ 
Allereerst de mentor van uw dochter of zoon 
Leerling coördinator: mevr. F. Moeskops 
Ondersteuningscoördinator: mevr. M. Vugts 
Vertrouwenspersonen: mevr. R. Reijnen en dhr. J. Luijk  

Locatie De Singel 
Bezoek: Euterpehof 20 5342 CW OSS (ingang via voorzijde gebouw, niet via schoolplein)  
Postadres: Postbus 384 5340 AJ OSS  
Tel. nr.: 0412-224110  
infosingel@hethooghuis.nl  
https://desingel.hethooghuis.nl/ 
Voor alle verdere informatie verwijzen wij u naar onze website en/of onze communicatiesite.  
In onze locatiegids en/of de bijlage vindt u alle informatie die u nodig heeft. 

 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023  
24 oktober t/m 28 oktober 
26 december t/m 6 januari 
20 februari t/m 24 februari 
10 april   
24 april t/m 5 mei  
18 mei 
19 mei 
29 mei  
17 juli t/m 25 augustus 

herfstvakantie  
kerstvakantie 
voorjaarsvakantie  
tweede Paasdag; vrije dag 
meivakantie (27 april = Koningsdag) 
Hemelvaart 
vrije dag 
tweede Pinksterdag; vrije dag 
zomervakantie; school begint 28 augustus 2023 

Regeling roostervrije leerling dagen:  
5 september 
5 oktober (studiedag) 
11 oktober (studiedag) 
6 december (studiedag) 
23 december 
27 februari 
6 maart (studiedag) 
21 maart (studiedag) 
22 mei (studiedag) 
26 juni (studiedag) 

Vrij voor de klassen 5; beschikbaar zijn voor stageafspraken 
Lesvrij voor alle klassen; wel stages 
Lesvrij voor alle klassen; wel stages 
Lesvrij voor alle klassen; wel stages 
Vrije dag i.v.m. Kerstactiviteit op 22 december 
Proeflessen, aangepast lesrooster 
Lesvrij voor alle klassen; wel stages 
Lesvrij voor alle klassen; wel stages 
Lesvrij voor alle klassen; wel stages  
Lesvrij voor alle klassen; wel stages 

 
Leerlingen van de klassen 5 hebben vanwege hun stage een andere roostervrije dagen toedeling zie hieronder. 

 

Leerling toegankelijke dagen:  
5 september moeten de leerlingen van klas 5 beschikbaar zijn voor stageafspraken.  
8 december en 30 maart zijn leerling toegankelijke dagen voor extra coaching van de klassen 5 op uitnodiging van de 
docent. De wekelijkse coaching valt ook onder deze uren. 13 en 14 juli 2023 zijn leerling toegankelijke dagen voor alle 
leerlingen. 
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JAARPLANNING 2022 – 2023 

  
5 september 
 
 
 
 
6 september 
8 september 
 
12 september 
13 september 
15 september 
18 oktober  
21 november 
12 december 
22 december 
31 januari 
 
13 februari 
14 februari 
27 februari 
14 maart 
3 april 
4 april 
11 april  
8 mei 
16 mei 
24+25 mei 
30 mei 
1+7 juni 
12 juni 
13 juni 
15 juni 
16 juni 
19 juni 
27 t/m 30 juni 
11 juli 
13+14 juli 2022 

Lesrooster ophalen en klassenafspraken maken: 
1e klassen: 10.00 uur tot 11.00 uur. Let op: schoolfotograaf 
2e klassen: 11.30 uur tot 12.30 uur. Let op: schoolfotograaf 
3e klassen: 11.30 uur tot 12.30 uur. Let op: schoolfotograaf 
4e klassen: 13.00 uur tot 14.30 uur. Let op: schoolfotograaf 
Aanvang lessen voor de klassen 1-2-3-4; start periode 1 
5e klassen:  9.00 uur tot 10.00 uur, daarna individuele startgesprekken (ook op 15 september).  
Let op: schoolfotograaf 
In deze week starten de branchegerichte cursussen voor klas 5 
Ouderavond; Kennismaken met de mentoren van klas 1 t/m 4 
Introductiedag voor alle 1e klassen 
Informatie stage, branchegerichte cursus en Pro Entree 
Start periode 2 van 10 wekenroosters oriëntatievakken 1e klas 
Start periode 2 vakkenpakket 
Kerstviering in de avond (23 december geen lessen) 
Ouderavond alle klassen  
(OLM gesprekken: Ouder_Leerling_Mentor) 
Start periode 3 van 10 wekenroosters oriëntatie 1e klas en wisseling van 20 wekenroosters 1e klas 
Informatieavond branchegerichte cursussen en Pro Entree voor ouders 4e  jaar 
Proefdag; aangepast rooster 
Terugkomavond voor schoolverlaters uit 2020 en 2021 
Start periode 3 vakkenpakket 
Informatieavond voor schoolverlaters 5e jaar en ouders 
Informatieavond vakkenpakketkeuzes voor ouders 1e jaar 
Start periode 4 van 10 wekenroosters oriëntatie 1e klas 
Sportdag Netwerk Pro voor 4e klassen in Oss 
Eindgesprekken diploma 5e jaar 
Sportdag Netwerk Pro  klassen 1, 2, 3 in Schijndel 
Eindgesprekken diploma 5e jaar 
Belronde 5e jaars geslaagd 
Schoolreis 4e jaar 
Schoolreis 5e jaar en laatste schooldag 5e jaar 
Laatste stagedag schoolverlaters klas 5 
Diploma uitreiking schoolverlaters 
Werkweek klassen 1,2,3 
Ouderavond klassen 1-2-3-4 en blijvers 5 (OLM gesprekken) 
Leerling toegankelijke dagen; coaching en materialen inleveren  

 

 

 
Wijzigingen voorbehouden. 

 

Voor ouders van nieuwe leerlingen 2022-2023  

  
8 november 2022 
 
17+26 januari  2023 
7+9+16 februari 2023 
27 februari 2023 
 
27 februari 2023 
 
8+9 maart 2023 
7 juni 2023 

Informatieavond over schooljaar 2023-2024 voor ouders van nieuwe leerlingen van het (speciaal) 
basisonderwijs. Aanvang 19.30 uur. 
Rondleiding voor leerlingen met hun ouders van 13.00 uur tot 14.00 uur op locatie de Singel. 
Rondleiding voor leerlingen met hun ouders van 13.00 uur tot 14.00 uur op locatie de Singel. 
Proefdag voor alle leerlingen die naar De Singel komen in het nieuwe schooljaar 23-24. Van 9.00 
uur tot 14.15 uur. 
Informatieavond over schooljaar 2023-2024 voor ouders van nieuwe leerlingen van het (speciaal) 
basisonderwijs. Aanvang 19.30 uur. 
Laatste datum aanmelden op locatie De Singel. Steeds van 15.00 tot 16.30 uur. 
Werkkleding passen voor nieuwe leerlingen van 14.30 tot 16.30 uur en kennismaken mentor. 

 
Wijzigingen voorbehouden 

 


