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25 maart 2022 

Inhoud: 
1. BELANGRIJK: OPGEVEN VOOR PRO ENTREE en BRANCHEGRICHTE CURSUS 

2. Corona maatregelen opgeheven 

3. Eindgesprekken voor de 5e klassen. 

4. Werkweek 2022 

5. Oorlog in Oekraïne 

6. Studiedagen op De Singel 

7. Aanvragen extra vakantieverlof 

 

 

1. BELANGRIJK: aanmelden VOOR PRO ENTREE en BRANCHEGRICHTE CURSUS 

 

Alle leerlingen van de vierde klassen hebben bericht ontvangen over het aanbod in de vijfde klas. Het is belangrijk dat je 

een keuze maakt uit ons aanbod. Doe dat via het formulier per post of met de link die jullie in de mail hebben 

ontvangen. 

Wil je nog wat meer weten? 

Klik hier voor informatie over de branchegerichte cursussen in de vijfde klas. 

Klik hier voor informatie over PRO ENTREE. (ROC De Leijgraaf heet vanaf 1 augustus Koning Willem I College) 

 

Jezelf aanmelden kan tot 1 april. 

 

2. Corona maatregelen opgeheven 

 

Inmiddels zijn alle corona maatregelen opgeheven.  

 

3. Eindgesprekken voor de 5e klassen. 

 

Voor de afronding van de opleiding Praktijkonderwijs vinden eind mei en begin juni de eindgesprekken met de 

schoolverlaters uit onze 5e klassen plaats. Aan de hand van een zelfgemaakte poster moeten de leerlingen in het 

gesprek hun ontwikkeling toelichten. Bij het gesprek zijn de mentor, de stagecoach en iemand van de directie aanwezig. 

De leerling krijgt kort na het eindgesprek te horen of hij geslaagd is en dus het diploma ontvangt. 

Op dit moment zijn we een portfolio aan het ontwikkelen. Dit portfolio heet Peppels. Thuis kunnen leerlingen inloggen 

op hun portfolio. De huidige 5e klassen hebben er nog niet veel in staan omdat we er pas vorig jaar mee begonnen zijn. 

In de toekomst gaan de eindgesprekken over het portfolio. 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

https://desingel.hethooghuis.nl/info/branchegerichte-cursus/
https://desingel.hethooghuis.nl/info/pro-entree/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Werkweek 2022. 

 

In juni en juli vinden de schoolreisjes en de werkweek plaats. De klassen 5 gaan op 23 juni een dagje op stap en de 

klassen 4 op 21 juni (wijzigingen voorbehouden). 

De werkweek voor de klassen 1, 2 en 3 vindt plaats van 5 t/m 8 juli. 

De 1e klassen gaan op schoolkamp naar Heino. Klik hier voor meer info.  

De 2e klassen gaan naar Buitencentrum Oldebroek. Klik hier voor meer info. 

De 3e klassen maken dagelijkse uitstapjes vanuit school. Een Efteling bezoek hoort er bij. 

 

Voor de kosten betalen ouders een vrijwillige bijdrage. U ontvangt daarvoor een digitale factuur via WIS collect. 

Heeft u hier vragen over dan kunt u deze mailen naar l.koot@hethooghuis.nl.  

 

5. Oorlog in Oekraïne. 

 

De verschrikkelijke beelden van het oorlogsgeweld in Oekraïne krijgen we dagelijks via allerlei media voorgeschoteld. 

Er is door de oorlog een enorme stroom vluchtelingen op gang gekomen. Ook naar Nederland en ook naar Oss. 

Onze school is benaderd om te praten over de mogelijkheden die we hebben om, als het nodig zou zijn, kinderen en 

jongeren in ons gebouw te ontvangen. Als daar concrete ontwikkelingen in zijn dan brengen we jullie natuurlijk op de 

hoogte hiervan. Op dit moment is er nog niets concreets. 

 

6. Studiedagen op De Singel 

 

Tot de zomervakantie hebben we nog 3 studiedagen. Deze zijn op maandag 28 maart, dinsdag 7 juni en maandag 4 juli. 

 

7. Aanvragen extra vakantie verlof 

 

Soms worden er verlofaanvragen gedaan voor een vakantie buiten de schoolvakanties. De school mag daar wettelijk 

geen toestemming voor geven. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties mag de school afwijken van de wettelijke 

verlofregelingen. 

 

 

 

 

 

  
 

https://heino.nl/
https://www.hetbuitencentrum.nl/oldebroek-het-buitencentrum/
https://www.efteling.com/nl?gclid=Cj0KCQjw0PWRBhDKARIsAPKHFGj9g1Ch3PGPjpom1hLiUsZBpah1ZqarhdJvCDkb5ICT-Wsmkg8xXFoaAnLUEALw_wcB
mailto:l.koot@hethooghuis.nl


 

 

 

 


