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Cito 
Komende week starten de leerlingen van leerjaar 3 t/m 8 met de Citotoetsen van juni 2020. Het kan zijn 
dat uw zoon of dochter in de komende weken verkoudheidsklachten heeft en daardoor niet naar school 
kan komen. Hier hebben wij met de planning rekening mee gehouden. Uw zoon/dochter kan de toets 
die niet gemaakt is daardoor alsnog op een later moment doen. Nadat alle Citotoetsen zijn afgenomen 
(dat zal tegen de herfstvakantie zijn), dan kunt u de Cito-scores in het ouderportaal in Parnassys zien.  
 
Privacy-voorkeuren 

 

In de startbrief hebben wij u gevraagd om de privacy-voorkeuren in te vullen in 
de Parro app. Dit is al door veel ouders gedaan. Eén van de vragen is 
bijvoorbeeld of wij uw mailadres mogen delen met de klassenouders. Dit willen 
we graag gaan doen, maar hiervoor hebben wij wel uw toestemming nodig. Dus 
heeft u de privacy-voorkeuren nog niet ingevuld, wilt u dat dan doen voor 
vrijdag 25 september? Het stappenplan is te vinden in de startbrief. 

 
 
Medisch/allergie/dieetwens in ouderportaal 
In de clusterbrieven hebben wij u gevraagd om in het ouderportaal aan te geven of uw kind een allergie of 
dieetwens heeft. Nu blijkt dat u in het ouderportaal wel gegevens kunt aanpassen binnen het kopje 
medisch, maar op het moment dat er nog niets staat, kunt u niet zelf de informatie opnemen. Wij willen u 
vragen om, indien uw kind voor het eerst een allergie/dieetwens heeft, dit te mailen naar 
administratie@apollo11.nl. Indien u de gegevens wilt aanpassen kan dit met het stappenplan uit update 1. 
 
Thuiswerken bij verkoudheidsklachten  
Op dit moment zijn we bezig om het thuiswerken bij verkoudheidsklachten van leerlingen en 
leerkrachten vorm te geven. Een stap die wij hierin gezet hebben is de thuiswerkposter voor de groepen 
4 t/m 8. De ouders van leerlingen in deze groepen zijn hierover deze week geïnformeerd. Ook voor de 
andere groepen wordt gewerkt aan een manier om thuis te werken. En ook voor de groepen 4 t/m 8 
zullen we verder blijven ontwikkelen. We houden u via updates en nieuwsbrieven op de hoogte. 
 
Verder is het fijn voor u om te weten hoe beslissingen tot stand komen of een leerling wel of niet naar 
school kan komen door verkoudheidsklachten. Hiervoor zijn twee beslisbomen ontwikkeld. Eén voor 
leerlingen tot en met 6 jaar (bijlage 1) en één voor leerlingen van 7 t/m 12 jaar (bijlage 2). Wij willen 
deze beslisbomen graag met u delen, zodat u ze thuis ook kunt gebruiken. Belangrijk om te weten is, dat 
als een leerling alleen neusverkouden is, broertjes en zusjes gewoon naar school mogen komen. Pas bij 
meerdere klachten (zie beslisboom) kan het zijn dat broertjes en zusje niet naar school mogen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marie-Louise Bijl  
 
 

https://apollo11.nl/wp-content/uploads/2020/08/Startbrief-2020-2021.pdf
mailto:administratie@apollo11.nl
https://apollo11.nl/wp-content/uploads/2020/09/Update-1-2020-2021.pdf
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
 

 
 

 
 

      
 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
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