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Hoofdpunten ‘Weer naar school’
In dit stukje wordt u op hoofdlijnen meegenomen in de vormgeving van het onderwijs op de Apollo 11
vanaf 11 mei. Hierdoor heeft u snel een idee over hoe dit eruit komt te zien. In de losse toelichtingen
kunt u dan een uitgebreidere toelichting vinden op deze hoofdlijnen. Tussen haakjes kunt u steeds zien
waar u die aanvullende informatie kunt vinden.
Op maandag 11 mei gaan de reguliere basisscholen weer gedeeltelijk open. Het ministerie heeft
aangegeven dat de leerlingen 50% van de tijd naar school komen. Het doel van het opstarten van het
onderwijs op de Apollo 11 is het creëren van zo veel mogelijk structuur voor de leerlingen. Daarom
kiezen wij ervoor om de leerlingen vier dagdelen per week naar school te laten komen (punt 1).
De dagdelen les worden ingevuld op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag
wordt een dag zonder les op school, om de leerkrachten de lessen van de komende week goed voor
te laten bereiden, goed te kunnen evalueren en een gezamenlijk overlegmoment te kunnen creëren
(punt 2).
De lessen beginnen gefaseerd, zodat we het verkeer en het aantal mensen rond de school zoveel
mogelijk kunnen stroomlijnen. Rondom het brengen en halen gelden ook afspraken, waarbij de
belangrijkste afspraak is dat ouders NIET het schoolplein op- of mee de school inkomen. Daarnaast
willen we u vragen om buiten de poort/het plein op 1,5 meter van elkaar te blijven en direct weer te
vertrekken als u uw kind(eren) heeft afgezet. Kinderen gaan naar binnen volgens een vaste route
(punt 3).
Een belangrijk onderwerp voor het weer naar school gaan is gezondheid, hygiëne en zelfredzaamheid.
We hebben daarom in deze speciale nieuwsbrief een apart kopje voor gezondheid en hygiëne
opgenomen (punt 4).
Op de momenten dat leerlingen niet op school zijn werken zij aan de ‘thuiswerkopdrachten’. Er is ook
goed gekeken naar wat wij op school willen aanbieden en wat beter in de thuiswerkopdrachten past.
De overwegingen die wij hierin gemaakt hebben, zijn ook in deze nieuwsbrief te vinden (punt 5).
Het kan in deze nieuwe fase van onderwijs geven, voorkomen dat leerlingen of leerkrachten ziek
worden. De standpunten die wij hierin hebben beschreven wijken niet af van de gebruikelijke
informatie, maar zijn volledigheidshalve wel opgenomen bij punt 6.
Tot slot realiseren wij ons ook dat u natuurlijk graag met ons in gesprek wilt over de ontwikkeling van
uw kind. Hierbij willen wij bij dringende zaken zoveel mogelijk online met u afspreken via Google Meet
(punt 7).
Op de studiedagen op donderdag 7 en vrijdag 8 mei gaan wij verder met het voorbereiden van deze
nieuwe onderwijssituatie. Het kan dus zijn dat u op die dagen van ons nog aanvullende informatie
ontvangt.
Op dit moment zijn de BSO’s hun organisatie zelf aan het vormgeven. Indien van toepassing zullen wij
u hierover tijdens de studiedagen informeren. Op dit moment gaan we uit van reguliere
openingstijden van de BSO’s en indien uw kind ’s ochtends naar school gaat, zult u uw kind dus
tussentijds op moeten halen (zie ook toelichting 1).
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Toelichting 1: waarom 4 dagdelen en hoe wordt dit georganiseerd?
Waarom 4 dagdelen:
De belangrijkste reden om de leerlingen vier dagdelen naar school te laten komen is structuur en
regelmaat. Deze structuur en regelmaat kan op verschillende manieren bekeken worden.
1. Leerlingen krijgen hun instructies verdeeld over de week i.p.v. veel op 1 dag, wat niet effectief
is;
2. Leerlingen kunnen van hieruit ook weer makkelijker de stap maken naar een volledige
schoolweek, omdat ze al gewend zijn aan het ritme van meerdere dagen;
3. De leerkrachten kunnen de leerlingen op vier dagen van de week direct feedback geven;
4. De leerlingen zien hun vriendjes en vriendinnetjes meerdere dagen per week;
5. De spanningsboog van de leerlingen komt zo beter tot zijn recht en kan als we weer helemaal
open mogen van hieruit worden vergroot naar meer uren per dag;
6. De komende weken zijn er regelmatig gebroken weken. Door gespreid over de week les te
geven, profiteren leerlingen van evenveel lestijd.
Organisatie:
 De leerlingen komen 2 dagdelen per week in de ochtend naar school en 2 dagdelen per week
in de middag. Op deze manier krijgen de kinderen allemaal ’s morgens en ’s middags evenveel
les.
 De groepen worden gesplitst in leerjaren en krijgen les van hun eigen leerkracht.
 De indeling van de groepen is als volgt:
o Leerjaren 0 en 1: u krijgt via de leerkracht van uw kind de indeling. Deze indeling
volgt op deze brief. Hierbij krijgt u ook te horen op welke dagen uw kind in de
ochtend komt en op welke dagen in de middag. We hebben hier zoveel mogelijk
rekening gehouden met de momenten waarop oudere broers/zussen ook naar
school gaan.
o Leerjaar 2 t/m 8:
Maandag Dinsdag
Donderdag Vrijdag
Leerjaar 2
Ochtend
Ochtend
Middag
Middag
Leerjaar 3
Middag
Middag
Ochtend
Ochtend
Leerjaar 4
Ochtend
Ochtend
Middag
Middag
Leerjaar 5
Middag
Middag
Ochtend
Ochtend
Leerjaar 6
Ochtend
Ochtend
Middag
Middag
Leerjaar 7
Middag
Middag
Ochtend
Ochtend
Groep 8A
Ochtend
Ochtend
Middag
Middag
Groep 8B
Middag
Middag
Ochtend
Ochtend

Toelichting 2: lestijden
De lestijden zijn als volgt:
OCHTENDSHIFT

MIDDAGSHIFT

CLUSTER START
0-1 8.30
2-3
4-5
6-7
8

8.45
8.30
8.45
8.30

NAAR HUIS
11.30

CLUSTER START
0-1 12.30

11.45
11.30
11.45
11.30

2-3
4-5
6-7
8
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12.45
12.30
12.45
12.30

NAAR HUIS
15.30
15.45
15.30
15.45
15.30

Belangrijke praktische punten bij deze lestijden zijn:
 Beide dagdelen hebben een pauze, dus vergeet niet om uw kind iets te eten en te drinken mee
te geven (Zie ook punt 4).
 Heeft u meerdere kinderen die op hetzelfde dagdeel (in de ochtend of in de middag) naar
school gaan, dan brengt u uw kinderen tegelijk in het eerste inloopmoment (ochtend voor 8.30
uur en middag voor 12.30 uur).
 Heeft u meerdere kinderen die hetzelfde dagdeel (in de ochtend of in de middag) naar school
gaan, dan haalt u uw kinderen tegelijk op het laatste ophaalmoment (ochtend 11.45 uur en
middag 15.45 uur).
 Heeft u kinderen in zowel de ochtendshift als in de middagshift zitten, dan kunt u ervoor
kiezen om uw kind dat ’s middags naar school gaat al naar school te brengen om 11.45 uur. U
kunt er ook voor kiezen om pas bij de start van de middagshift te komen. Indien u gebruik wilt
maken van de optie om uw kind om 11.45 uur al te brengen, wilt u dit dan laten weten aan
Marie-Louise Bijl (mbijl@apollo11.nl)?
 Omdat wij ervoor gekozen hebben om de leerlingen vier dagdelen naar school te laten gaan,
betekent dit dat wij ook (zolang we op deze manier moeten lesgeven) op de vrijdag een lange
dag hebben.
 De ambulante leerkrachten zullen het in- en uitlopen begeleiden.
Voor ouders werkzaam in vitale beroepen:
 Kinderen van ouders in vitale beroepen krijgen net als in de afgelopen thuiswerkperiode de
mogelijkheid om hun kind de gehele dag op school te laten blijven. Wij bieden dit niet aan op
woensdag. Indien u een vitaal beroep heeft en gebruik moet maken van aanvullende opvang
op school, wilt u dit dan voor donderdag 7 mei kenbaar maken aan Marie-Louise Bijl
(mbijl@apollo11.nl)?

Toelichting 3: aankomst en vertrek op school
 Wij vragen u om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen en indien dit echt
niet kan met de auto te komen.
 Verder willen we u vragen om uw kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen.
 Indien u uw kind naar school brengt, doet u dit alleen.
 Ouders die zelf lichte gezondheidsklachten hebben, brengen hun kind niet naar school.
 Alle ouders vertrekken direct nadat zij hun kind hebben afgezet, om groepsvorming te
voorkomen.

Hoofdingang
Ingang Kind&Co
Voetbalveldje
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Op de tekening kunt u het volgende zien:
 De leerkrachten van de groepen 0/1 zullen de kinderen opvangen op het plein en op de
starttijd met de kinderen naar binnen gaan. Hiermee zien deze leerlingen direct een vertrouwd
gezicht op het schoolplein.
 Bij de hoge hekken aan de kant van het voetbalveldje komt de fietsenstalling voor de
leerlingen van de groepen 0 t/m 3. Zij komen het schoolplein op via dit hoge hek. Dit is voor
hen ook tevens de uitgang na afloop van het dagdeel les op school.
 De fietsenstalling voor de groepen 4 t/m 7 is op de normale plek. Zij komen het schoolplein op
via het meest rechterhek. Dit is voor hen ook tevens de uitgang na afloop van het dagdeel les
op school.
 De leerlingen die te voet komen, kunnen het schoolplein op via het middelste hek. Dit is voor
hen ook tevens de uitgang na afloop van het dagdeel les op school.
 Voor de leerlingen die met de auto gebracht worden, is een speciale Kiss&Ride zone ingericht.
Zij kunnen vanuit deze K&R via het middelste hek het schoolplein op. Dit is voor hun ook
tevens de uitgang na afloop van het dagdeel les op school.
 De groepen 8 zullen het gehele dagdeel les op hun locatie aan de Van Heemskerklaan
doorbrengen. Dus ook de pauze zal daar zijn.
Toelichting 4: gezondheid, hygiëne en zelfredzaamheid
Fysiek contact zoals het schudden van handen doen we het hele schooljaar NIET meer. Ook stoeien en
knuffelen mag niet. We hanteren zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand regel ten opzichte van de
leerkrachten.
Medewerkers en leerlingen moeten bij aankomst en het verlaten van de school hun handen
desinfecteren. Een pompje hiervoor staat bij alle ingangen. Daarnaast zullen we regelmatig handen
wassen in de klassen met water en vloeibare zeep, omdat dit een effectieve manier is om besmetting
te voorkomen. Goed handen wassen duurt ongeveer 45-60 seconden. Leerlingen krijgen hier dagelijks
instructie over (filmpje). De handen worden afgedroogd met papieren wegwerpdoekjes. We zullen
daarnaast extra aandacht besteden aan:
 Handen wassen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten en/of niezen.
 Leerkrachten geven instructie over niezen en hoesten in de elleboog.
 Leerkrachten geven instructie om het aanraken van het gezicht zoveel mogelijk te voorkomen.
 Kinderen mogen geen voedsel delen. Er wordt daarom niet getrakteerd. We zullen een leerling
die jarig is wel even in het zonnetje zetten!
Tevens zal er in iedere ruimte een overzicht komen te hangen van zaken die meerdere keren per dag
schoongemaakt moeten worden. Naast schoonmaak tijdens de dagdelen les, zal in ieder geval
schoongemaakt worden tijdens de wissel tussen de middag. U kunt hierbij denken aan het extra
schoonmaken van toiletten, deurklinken, zeeppompjes, kranen, toetsenborden, muis en monitor,
leuningen, grepen van kasten en lades, keukenkastjes, et cetera.
Wat betreft zelfredzaamheid:
Aan ouders vragen we de kinderen van de lagere groepen kleding aan te trekken die de kinderen
geheel zelfstandig aan en uit kunnen trekken en kunnen sluiten (knopen, klittenband) zonder hulp van
de leerkracht (denk aan toiletgang). Rondom zindelijkheid hanteren we dezelfde regels als voorheen.
Aan ouders vragen we eten en drinken mee te geven dat zonder hulp van de leerkracht kan worden
gegeten en gedronken (denk aan pakjes i.p.v. lastige bekers, schoon fruit et cetera). Kinderen lunchen
in principe thuis, dus het gaat zowel in de ochtend als de middag om een ’10 uurtje’.
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Toelichting 5: wat doen we op school en wat kunnen de leerlingen thuis doen?
De leerlingen komen nu voor 50% van de tijd naar school, waardoor wij als team keuzes hebben
moeten maken in wat wij wel en niet aanbieden op school. In deze toelichting kunt u terugvinden
welke keuzes wij hierin gemaakt hebben.
Waar gaan we op school aandacht aan besteden:
 Sfeer en groepsvorming;
 Rekenen, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden
 (Sociale) impact bespreken. Door veel aandacht te geven aan de pedagogische aspecten
(sociaal emotionele verwerking/vorming en groepsvorming) kunnen de kinderen de huidige
situatie duiden en een plek geven. Tijdens deze momenten wordt er (indien van toepassing)
expliciet aandacht besteed aan: eigen ervaringen, veranderingen rondom naar school gaan,
rouw en verlies, vriendschappen en spelen en sociale media.
Kortom zowel aandacht voor kernvakken, maar ook zeker voor het sociale aspect.
Wat gaan we niet doen op school:
 Gym
 Thema (Bij de jongste kinderen kan wel een deel in thematisch onderwijs worden
aangeboden)
 Frans & Engels
 Wereldoriëntatie
 Kunst & cultuur
 Creativiteit
Afhankelijk van beslissingen die in toekomstige persconferenties worden genomen zullen hier wel of
geen aanpassingen in gedaan worden.
Welke mogelijkheden zien wij voor het thuiswerken van leerlingen (inclusief praktische punten):
 Dagelijks lezen in een leesboek;
 Automatiseringsopdrachten bij rekenen;
 Redactiesommen;
 Vrij bewegen/spelen;
 Bingokaartopdrachten voor de jonge kinderen (in beperkte vorm dan nu tijdens het
thuiswerken);
 Creatieve opdrachten, et cetera.
Belangrijke praktische punten hierbij:
 De leerlingen zijn vrij om te bepalen op welke momenten in de week zij de opdrachten maken;
 Leerkrachten staan volle en lange dagen voor de groep. Daardoor zijn zij veel minder direct
beschikbaar voor vragen. Zij zullen dan ook alleen indien mogelijk en noodzakelijk na schooltijd
antwoorden en alles wat kan wachten op woensdag beantwoorden.
 Daar waar leerlingen wel instructie en feedback op nodig hebben is opgenomen in de
dagdelen les die de leerlingen krijgen.
 Het gaat hierbij dus niet om onderwijs op afstand, maar om thuiswerkopdrachten die
aangeleverd worden door de leerkrachten en worden niet voorzien van feedback of instructie.
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Toelichting 6: wat als leerlingen of leerkrachten ziek zijn?
Bij leerlingen:
Tijdens de maatregelen van de corona pandemie, moeten leerlingen met lichte gezondheidsklachten
klachten (verkoudheid, hoesten, verhoging, loopneus, keelpijn) thuisblijven, conform de richtlijnen van
het RIVM. Leerlingen mogen pas weer naar school toe als zij 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere
gezinsleden ernstige klachten hebben (koorts/benauwdheid) dan mag geen enkele leerling uit dit gezin
naar school. De leerlingen kunnen weer naar school als alle gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn.
Als een leerling ziek is, dan gelden de gewone regels en afspraken op school. We zullen per leerling kijken
welke onderwijskundige opties er wel of niet zijn.
Bij leerkrachten:
Wij proberen zoveel mogelijk het onderwijs te blijven verzorgen door ‘bij lichte klachten’ de leerkracht
vanuit huis les te laten geven, door een ambulante leerkracht in te zetten, invalleerkrachten uit de
vervangingspool aan te vragen. Echter het kan ook zijn dat het ons niet lukt om dit te regelen. Dan zijn wij
genoodzaakt om u te vragen om uw kind thuis te houden. Door de huidige maatregelen is een optie als
verdelen niet mogelijk. Indien dit van toepassing is, zullen wij u zodra wij dit zelf weten op de hoogte
brengen. Dit kan dus ook pas op de ochtend zelf zijn.

Toelichting 7: oudergesprekken
Oudergesprekken worden alleen gevoerd als dit dringend nodig is via Google Meet. Als meerdere
partijen met elkaar in gesprek gaan, worden zij uitgenodigd voor een online overlegmoment.
Wij wensen u een fijne meivakantie in en rondom huis. #Staysafe!
Met vriendelijke groet,
Team Apollo 11
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