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Inhoud: 

1. Corona 

2. Tussenuren op school 

3. Portfolio Peppels 

4. Plastic flessen 

5. Tafelvoetbal en tafeltennis 

 
1. Corona nieuws. 

 
Op dit moment zijn er geen wijzigingen in het beleid op school voor leerlingen. Wel vragen 
we aan alle leerlingen om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van onze 
medewerkers. Verder gelden natuurlijk de basisregels zoals altijd. Meer weten over de 
basisregels? Klik dan HIER. 
 
Zelftesten 
Als je geen klachten hebt dan adviseren wij om 2 keer per week een zelftest af te nemen. 
Deze zijn gratis te verkrijgen bij de conciërge. Wil je weten hoe de zelftest werkt? 
Klik HIER. 
 

2. Tussenuren op school 
 
Helaas vallen er af en toe lessen uit. Het lukt ons niet om voor iedere docent een vervanger 
te vinden. Wij publiceren de lesuitval zodra wij het weten op Zermelo. Dat is de naam van 
ons roosterprogramma. Wij vragen iedereen om dagelijks op de Zermelo app te kijken. 
Vanwege de veiligheid en de rust op school is het niet de bedoeling dat leerlingen die aan 
het begin of aan het eind van de lesdag uitval hebben op school verblijven. Kom dan later 
naar school en vertrek eerder naar huis. Leerlingen die een tussenuur hebben mogen in de 
aula wachten op het volgende lesuur. Het is de bedoeling dat je dan aan een tafel zit en niet 
rond gaat lopen door het schoolgebouw. Leerlingen die wel rond gaan lopen worden 
verzocht de school te verlaten. 
 
 
 
 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.youtube.com/watch?v=aN6H2Tm3Ry4


 

 

 
 

3. Portfolio Peppels en het diploma praktijkonderwijs 
 
Om het diploma Praktijkonderwijs te kunnen halen is vanaf 2022 een portfolio verplicht. Een 
portfolio is een verzameling van bewijzen van prestaties en ontwikkelingen van de leerling. 
Het Hooghuis heeft gekozen voor het portfolio van “PEPPELS”. We noemen ons portfolio 
dan ook “Peppels”. We verzamelen allerlei bewijzen van deelname en ontwikkelingen in 
Peppels. Enkele keren per jaar wordt Peppels door de leraren bijgewerkt. Met de 
inloggegevens van uw kind kunt u in Peppels zien wat er is geplaatst. De datums vindt u in 
de bijlage van onze locatiegids. 
In het 5e jaar van onze school vindt een eindgesprek plaats met de schoolverlaters over het 
protfolio in Peppels. Als het voldoet aan de gestelde voorwaarden dan verstrekken wij ieder 
schooljaar in juni of juli het diploma praktijkonderwijs. 
Naast het portfolio moeten de leerlingen voldoende stages hebben gelopen en deze ook 
voldoende hebben afgerond. 
 

4. Plastic flesjes 
 

Om te voorkomen dat er plastic flesjes in de natuur terecht komen 
zamelen wij deze op school in. We hebben daarvoor aparte 
verzameltonnen. Iedereen die een plastic fles weg wil gooien wordt 
verzocht om gebruik te maken van deze tonnen. Het statiegeld gaat 
naar het goede doel!  
 
Nog beter is natuurlijk een fles die je dagelijks weer opnieuw kan 
gebruiken. 
 
 
 

 
 

5. Tafelvoetbal en tafeltennis 
   

Als je in de pauze wil tafelvoetballen of tafeltennissen dan 
kan je bij de conciërge een balletje 
of tafeltennis spullen krijgen. Je moet dan wel je 
schoolpasje achterlaten zodat we weten wie de spullen 
geleend heeft. Als je de spullen weer inlevert dan krijg je 
jouw schoolpas weer terug.  
 
  
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 


