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19 december 2021 

Lockdown 
  

Sinds vanmorgen 05.00 uur (zondag 19 december 2021) zit Nederland 
weer op slot. 
 
Een korte toelichting: 
 
Tijdens de persconferentie kondigde de minister president aan dat het gehele voortgezet onderwijs 
per direct dicht gaat. Hij zei ook “praktijkonderwijs mag open blijven”. Met deze opmerking zette de 
minister president, net zoals vorig jaar, veel mensen op het verkeerde been. 
Het praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs en gaat dicht. Wij gaan dus dicht. 
 
Wat betekent dit voor de komende week? 
 
Van 20 december tot en met 24 december 
Onze school verzorgt komende week geen lessen. We gebruiken de komende week om ons voor te 
bereiden op de mogelijke situatie na de kerstvakantie. Daarbij gaan we er van uit dat we op 
maandag 10 januari nog niet op de normale manier les kunnen/mogen geven. We hopen natuurlijk 
dat het wel kan. Zoals het er nu uitziet mogen we wel praktijklessen blijven verzorgen na de 
kerstvakantie. Voor de theorielessen is dat nog onduidelijk. 
 
Gaan de stages wel door? 
Ja, als het stageadres geopend is dan gaat de stage gewoon door. Als het stageadres is gesloten dan 
geef je dat door aan k.vandenberg@hethooghuis.nl en aan je eigen stagedocent van school. 
Wij informeren de stagebedrijven dat de stages gewoon door mogen gaan. 
 
Heeft de school een noodopvang? 
Ja, vanaf dinsdag 21 december gaat de noodopvang open. De noodopvang is open op dinsdag, 
woensdag en donderdag voor leerlingen die het echt nodig hebben. Je krijgt dan les op school 
(theorie, praktijk of gym). 
Als u gebruik wilt maken van de noodopvang dan kunt u dat  maandagochtend tot 12.00 uur via de 
mail doorgeven aan infosingel@hethooghuis.nl of telefonisch op 0412 224110. 
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U ontvangt daarna in de loop van de middag een uitnodiging. De openingstijden zijn op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. 
 
Is er deze week nog online contact met mijn mentor? 
Ja, alle klassen krijgen nog een contactmoment met hun mentor. Deze online contactmomenten 
publiceren wij in de loop van dinsdag 22 december via Zermelo en in Singeldingen. 
 
Ligt je laptop nog op school? 
Dan mag je deze maandagochtend of donderdagochtend komen ophalen. Meld je dan even bij onze 
conciërge via de hoofdingang en vergeet niet om ook je oplader mee te nemen. 
 
En na de kerstvakantie? Wat dan?  
Dat is nog niet bekend. Hierover informeren we je na de volgende persconferentie maar uiterlijk op 
7 januari 2022. 
 
Kan ik mijn leraar of mentor bereiken? 
Ja, dat kan door hem een mailtje te sturen of een bericht via TEAMS. 
 
Kan er nog meer informatie komen? 
Ja, dat kan zeker. Houd daarom je mailbox, TEAMS en onze website goed in de gaten. Kijk ook 
regelmatig naar Zermelo. 
 
 
 

 

 


