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1. Verlof aanvragen. 

 

Het komt wel eens voor dat een leerling verlof van school nodig heeft wegens een bijzondere situatie. 

Alleen de ouders of andere wettelijke bevoegden kunnen verlof voor hun kind aanvragen. Verlof moet altijd 

voor de verlofdatum worden aangevraagd. Verlof achteraf aanvragen kan niet. 

De directeur van de school keurt het verlof goed. Het goedkeuren van verlof is aan wettelijke regels 

gebonden. Verlof voor vakanties noemen we “luxe-verlof”. De directeur mag daar nooit verlof voor geven. 

Alleen op bepaalde voorwaarden mag de schooldirectie maximaal 10 dagen verlof per schooljaar goedkeuren. 

Het aanvragen van verlof gaat via een aanvraagformulier. Dat formulier is beschikbaar via onze 

schooladministratie. Als het verlof op tijd is ingediend dan wordt de aanvraag in behandeling genomen. De 

schooldirectie bepaalt of de verlofaanvraag goedgekeurd kan worden. Wij doen dit zo snel mogelijk na de 

aanvraag. Vaak weten we op dezelfde dag al of het verlof is toegestaan. De ouders ontvangen het aanvraag 

formulier dan terug met een handtekening voor akkoord. Als het verlof niet is toegestaan wordt de aanvraag 

afgekeurd. Ook daarover krijgen ouders zo snel mogelijk bericht via het formulier. 

Wilt u meer weten over de verlofmogelijkheden voor uw kind? Klik dan HIER. 

2. Ouderavond goed bezocht. 

Op 31 januari hadden we de eerste ouderavond met OLM gesprekken. OLM betekent Ouder, Leerling, 

Mentor. De leerling mag dus meekomen met zijn ouders. De opkomst was groot en daar zijn we erg blij mee. 

We vinden het belangrijk dat we samen in de gelegenheid zijn om de ontwikkelingen van onze leerlingen te 

bespreken. 

Tip: log ook eens in op Peppels. Dat kan met de juiste inlog gegevens via deze LINK.  

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 

https://www.rblgv.nl/leerplicht/verlof-school-aanvragen/bijzonder-schoolverlof-aanvragen/
https://www.peppels.net/app?o=Algemeen::Home&logoff=1


 

 

 

3. Ouder-vragenlijst. 

Op 5 maart ontvangen de ouders een mail van onze school. In deze mail worden de ouders verzocht om een 
aantal vragen over de school te beantwoorden. De antwoorden helpen ons bij het werken aan de kwaliteit van 
onze school. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de vragen beantwoorden. Als we voldoende 
antwoorden krijgen dan kunnen we ook een goede vergelijking maken met andere scholen voor 
Praktijkonderwijs. 

Verzoek: 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijst die u 5 maart ontvangt te beantwoorden? Dit kunt u doen door op de 
link te klikken in de mail. Op 12 maart en op 19 maart sturen wij nogmaals een mailbericht. Als u dan de 
vragen al hebt beantwoord kunt u de mail verwijderen. 

4. Aardbeving in Turkije en Syrië 

In de vroege ochtend van maandag 6 februari zijn Turkije en Syrië 
getroffen door een zware aardbeving. Via de nieuwsberichten 
horen we dat er vele duizenden mensen zijn overleden door de 
gevolgen van de aardbeving. Het getroffen gebied is ongeveer 
twee keer zo groot als Nederland en er wonen 23 miljoen mensen. 
Voor veel gezinnen, ook in Nederland, is het duidelijk dat hun 
familie in Turkije of Syrië getroffen is door deze enorme ramp. Op 
onze school zijn sommige leerlingen en medewerkers direct 
betrokken bij de aardbeving omdat hun familie in het getroffen 
gebied woont. Ze hebben te maken met familieleden die zijn overleden of (zwaar) gewond zijn geraakt. Zoals 
je op de foto kunt zien is de schade enorm. 

555. 

Onze school wil een bijdrage leveren om de mensen in de getroffen gebieden te helpen. We hebben er voor 
gekozen om een bedrag over te maken naar 555. Wil je daar mee over weten klik dan maar eens op de foto. 

Onze school gaat een bedrag over maken ten hoogte van de omzet van de catering in week 7 (van 13 t/m 17 
februari). Als je iets extra’s wilt betalen voor de catering in die week dan helpt dat om een extra hoog bedrag 
over te kunnen maken. Als je een soepje koopt en je betaalt er iets meer voor dan gaat dat hele bedrag naar 
555. 

Doe je ook mee? 

5. Planning februari 2023 

 

13 t/m 17 februari Goede Doelen actie AARDBEVING. Betaal extra voor de catering. De 

hele omzet gaat naar 555. 

Vanaf 13 februari Prozo vragenlijst voor leerlingen invullen in de klas. 

13 februari Start nieuwe periode oriëntatielessen voor klassen 1. 

14 februari Informatieavond voor ouders en leerlingen van klas 4 over de 

keuzemogelijkheden in klas 5. 

20 t/m 24 februari Vakantie. Carnaval! 

27 februari PROefdag voor basisscholen: 

Let op: 

27 februari klassen 1 lesvrij in de ochtend; ’s middags les 

27 februari klassen 2-3-4 ’s morgens les 

27 februari vapa lessen in de middag vervallen  

27 februari gymlessen gaan door, ook in de middag 

27 februari gaan alle stages gewoon door 

https://www.unicef.nl/nieuws/2023-02-07-giro555-start-actie-voor-slachtoffers-aardbeving
https://www.unicef.nl/nieuws/2023-02-07-giro555-start-actie-voor-slachtoffers-aardbeving


 

 

27 februari Informatieavond voor ouders van NIEUWE leerlingen voor schooljaar 

2023-2024. 

Vanaf 5 maart Start vragenlijst voor ouders; zie uw mailbox (voor de klassen 1 t/m 

5a+b) 

 

6. Carnaval 

Van 19 t/m 21 februari is het weer carnaval. Voor het 
eerst na de corona periode. Immers in 2021 en 2022 
kon er geen carnaval gevierd worden.  

Heb je zin om de optocht te gaan bekijken? Of wil je 
weten wat er in Oss allemaal te doen is? Klik dan 
HIER. 

 

 

7. Volg de ontwikkelingen van uw dochter/zoon in Peppels 

Sinds een paar jaar beschrijven we de ontwikkelingen en deelname van de leerlingen in het portfolio. We 

noemen het portfolio Peppels. Met de juiste inloggegevens kunt u altijd kijken wat de laatste ontwikkelingen 

zijn. U heeft daarvoor de inloggegevens van uw kind nodig. Ook de stage informatie is daar in te zien: 

Stappenplan: 

Sinds dit schooljaar zijn we gestart met het beoordelen van de stage via www.peppels.net . Mocht u de beoordelingen willen bekijken 

volg dan onderstaande stappen: 
1. Ga naar www.peppels.net 

2. Klik op Entree.  

3. Kies als school voor Het Hooghuis locatie de Singel 

4. Laat uw zoon/dochter inloggen met hun Hooghuis-email en wachtwoord. 

(dit wachtwoord gebruikt de leerling ook om in te loggen in SOMtoday) 

 
5. U ziet het startscherm van het portfolio. Klik op beoordelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Een pop up 

scherm verschijnt. Klik 

op Alle. Alle 

beoordelingen zullen 

verschijnen. Klik op de 

blauwe letters en de 

tussenbeoordeling zal openen wanneer u op Open activiteit drukt in het pop up scherm. 

 

https://www.scvo.nl/
http://www.peppels.net/
http://www.peppels.net/


 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


