
  

    

 
 
 

Maak kennis met  
Praktijkonderwijs (PrO) en PrO Basis  
locatie De Singel van Het Hooghuis  

 
Dit jaar organiseert locatie De Singel van het Hooghuis weer informatieavonden en 

rondleidingen voor leerlingen van het (Speciaal) Basisonderwijs  
met hun ouders/verzorgers. 

 
Het PrO is Voortgezet Onderwijs voor leerlingen die zich het beste ontwikkelen in 
praktijksituaties gericht op wonen, werken en vrije tijd. PrO Basis is de dakpanklas 

tussen PRO en VMBO basis 
 

Bezoekt u onze infoavond op 8 november 2022 of   
27 februari 2023 van 19.30 uur tot 20.30 uur. 

U krijgt in één uur een goed beeld van PrO en PrO Basis voor de regio Oss 

 
 Deze infoavond is ook zeer geschikt voor docenten 

groep 8 en IB’ers. 
 

  

Rondleidingen voor ouders met hun kind op  
17 en 26 januari en  

7 en 9 en 16 februari van 13.00 uur tot 14.00 uur. 
Graag telefonisch aanmelden bij de schooladministratie 

  
Ons adres is: 

 
Euterpehof 20, 5342 CW Oss 

 0412 224110 
 

 

Opgeven voor onze Proeflessen op 27 februari 2023 
Op maandag 27 februari kunnen nieuwe leerlingen van 9.00 uur tot 14.15 uur 
meedoen aan onze praktijklessen.  Aanmelden voor deelname door ouders op 

telefoonnummer 0412 224110. 
 

 
  



  

  

  
 

 

Kennismaken met Praktijkonderwijs 

 
Kennismaken voor 
leerlingen van Het Baken 
 

08-11-2022 Voor leerlingen van Het Baken met hun 
leerkracht om 9.00 uur en om 10.30 uur. 

Informatieavonden 
19.30 uur tot 20.30 uur 
 

08-11-2022 
27-02-2023 

Voor ouders / verzorgers. 

Rondleidingen 
School in bedrijf 
13.00 uur tot 14.30 uur 

17-01-2023 
26-01-2023 
07-02-2023 
09-02-2023 
16-20-2023 

Voor leerlingen met ouders / verzorgers. 
Telefonisch opgeven bij de 
schooladministratie: 
0412-224110 

Proeflessen 
9.00 uur tot 14.15 uur 
Aansluitend 
informatieavond voor 
ouders / verzorgers. 
19.30 uur tot 20.30 uur 
 

27-02-2023 Leerlingen die zijn aangemeld hebben een 
uitnodiging ontvangen. Leerlingen die nog 
niet zijn aangemeld kunnen zich opgeven bij 
de schooladministratie 0412-224110. 
Brood meenemen. 

Aanmelden kan tot 
 

09-03-2023  

Kennismaken met de 
mentor en werkkleding 
passen 

07-06-2022 Van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
Uitnodiging volgt. 

Individuele informatie 
 

 Op afspraak 0412-224110. 

  

  


