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Update thuisblijven
Voor cluster 1 t/m 8
In de update van 29 september hebben wij u geïnformeerd over wanneer leerlingen moeten
thuisblijven. De beslisboom die wij steeds sturen die u inzicht geeft in wanneer wel of niet thuis blijven
is 9 oktober weer aangepast. De nieuwe beslisboom is te vinden in bijlage 1.
Wat is er veranderd in de beslisboom?
 De titel van de beslisboom is aangepast: 'verkouden' is komen te vervallen.
 De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle
huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de
startvraag van de boom geworden.
 Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts of
benauwdheid en coronagerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een
huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan
hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. Mits de huisgenoten zelf geen klachten hebben
uiteraard. Om in deze en vergelijkbare situaties de juiste uitkomst van de beslisboom te krijgen
zijn sommige blokjes aangepast en verplaatst.
 De vraag van verlies van reuk en/of smaak is komen te vervallen omdat hiervan bij kinderen
vrijwel geen sprake is.
 De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn toegevoegd: heeft het kind
een neusverkoudheid én komt het uit een oranje of rood gebied dan moet het 10 dagen in
quarantaine.
 Er is een cirkel over ‘klachten die passen bij corona' toegevoegd.
 Bij de informatie over testen is komen te vervallen dat een kind getest moet worden als het in
de risicogroep valt. Een kind kan wel getest worden als het onderdeel uit maakt van een
uitbraakonderzoek.
 Aan de blokjes ‘kind blijft thuis’ en ‘kind mag komen’ zijn zwarte kruisjes cq. vinkjes toegevoegd
om de gebruiksvriendelijkheid voor personen met een kleurenblindheid te vergroten.
 De datum is aangepast naar 9 oktober 2020.
NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals
altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.
Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven. Kijk daarom regelmatig
op www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten voor de meest actuele versie
van de beslisboom.
Bij twijfel kunt u altijd met de school contact opnemen en/of bellen met de GGD.
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Verkeersveiligheid
Voor cluster 1 t/m 8
Wij hebben u al eerder geïnformeerd over de verkeersveiligheid rondom school. Ook nu willen wij daar
weer aandacht voor vragen. We merken dat het zeer druk is rondom de school en dat dat soms ook tot
gevaarlijke situaties leidt. Meerdere ouders en buurtbewoners hebben daarover bij ons ook hun
bezorgdheid uitgesproken. Daarom hebben we op woensdag 13 oktober op meerder punten buiten het
schoolplein de situatie bekeken. En die is inderdaad zorgwekkend, waardoor wij ons zorgen maken over
de periode waarin het donker wordt in de ochtend en het bijvoorbeeld ook nog regent.
Campagne Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland heeft de campagne ontwikkeld met de slogan “Op de fiets naar school maakt
de buurt blijer.” In bijlage 2 kunt u de tips vanuit Veilig Verkeer Nederland lezen, waarvan wij denken
dat als daar door u als ouder gehoor aan gegeven wordt, de situatie rondom de school veel veiliger
wordt. In diezelfde bijlage vindt u ook een factsheet waarin u kunt lezen hoe belangrijk het is om samen
te werken aan een veilige schoolomgeving en vindt u tips over hoe dit gedaan kan worden.
Bij punt 2 (bij de 5 vergeet-me-nietjes) ziet u de tip staan om verderop te parkeren. In de buurt van de
school is de Azotod met de daarbij een grote parkeerplaats. Wij willen u, ook in verband met de
wegwerkzaamheden, dringend vragen om als u met de auto komt, uw auto daar te parkeren en dan
vanuit daar lopend verder te gaan naar de Apollo 11 (als u op het woord Azotod klikt ziet u de looproute
naar school).
Cito
Voor clusters 4/5 t/m 8
1.
2.
3.

4.

Hierboven zijn de resultaten weergegeven zoals wij deze in ons leerlingvolgsysteem zien. Zoals u ziet, is
dat veel meer informatie dan wij voor u kunnen openzetten in het ouderportaal. Graag nemen wij u
mee bij het interpreteren van deze gegevens in deze bijzondere tijd.
Op de afbeelding ziet u de score van 6 fictieve leerlingen van de toets begrijpend lezen.
In de eerste kolom ziet u de vaardigheidsscore. Deze score geeft de vaardigheid op dit vak weer. Zoals u
ziet liggen deze getallen ver uit elkaar wat resulteert in een andere waardering van de toets.
In de tweede kolom (voor de pijl) ziet u het niveau die deze leerlingen gehaald zouden hebben, wanneer
de toets in juni was afgenomen. Het gaat hier om een I t/m V score. Deze doorberekende score is
berekend met een algoritme dat Cito (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) landelijk gedeeld
heeft met alle scholen/besturen. Met deze berekening worden toetsen die normaal in juni worden
afgenomen omgerekend naar een score in september/oktober (derde kolom). U ziet alleen de scores uit
de derde kolom. De tweede kunnen we helaas niet voor u openzetten.
In de derde kolom (achter de pijl) ziet u het gecorrigeerde niveau van dit toetsafname moment. Ook
hier gaat het om een I t/m V score. Dit is de score die meetelt in het leerlingvolgsysteem en zoals u ziet
is de norm aardig bijgesteld. Veel scores vallen een niveau lager uit in vergelijking met de tweede
kolom.
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BELANGRIJKE NOOT: Omdat deze toetsresultaten moeilijk in perspectief te plaatsen zijn, willen wij graag
voorzichtig zijn met deze toetsresultaten en het verbinden van conclusies. We gaan het toetsmoment
van januari daarom gebruiken om goed te kijken wat de groei van uw kind is geweest. Na het
afnamemoment in januari gaan we met u het gesprek aan (zoals we dat altijd deden na een
rapportperiode). Wanneer een leerkracht zelf vindt dat er een gesprek moet plaatsvinden, zal hij/zij
contact met u opnemen en een gesprek plannen. Uiteraard analyseren wij deze toetsperiode wel en
passen wij ons onderwijs aan naar waar de behoefte van de leerlingen ligt.
De vierde kolom geeft aan welk niveau (qua leerjaar) bij de weergegeven score van de derde kolom
past. Zoals u ziet, lopen die niveaus daar uiteen. Zelfs als de score hetzelfde is. Dit niveau is gebaseerd
op de vaardigheidsscore uit de eerste kolom. U ziet deze kolom niet. Wij nemen deze kolom mee in onze
analyses.
Met deze link opent u een document met het stappenplan van het ouderportaal.
Op de website van het Cito vindt u nog meer informatie voor ouders over toetsen op de basisschool.
De Citotoetsen zijn vanaf vrijdagmiddag 16 oktober te zien in het Ouderportaal.
Adviezen
Voor leerjaren 6, 7 en 8
Eind leerjaar 6 en 7 krijgen de leerlingen op de Apollo 11 een voorlopig advies. De adviezen die we aan
de leerlingen in groep 6 gaven, waren minder concreet, namelijk TL of lager/TL of hoger. Omdat wij
gemerkt hebben dat dit verwarrend is, hebben we nog eens kritisch naar de advisering gekeken en
maken de adviezen op de volgende manier concreet:
In groep 6: een drieledig voorlopig advies, concreet staat daar vanaf nu ‘bl-kl-tl’ of ‘tl-havo-vwo’. BL, KL
en TL zijn leerwegen van het VMBO. Meer informatie kunt u vinden op: https://vmboutrecht.nl/overhet-vmbo/
In groep 7: een tweeledig voorlopig advies: ‘bl-kl’, ‘kl-tl’, ‘tl-havo’ of ‘havo-vwo’.
In groep 8: een enkel en definitief advies, zoals wettelijk beschreven en terug te lezen in de POVOprocedure op www.naarhetvo.nl
Indien u algemene vragen heeft over de advisering, dan geeft Mark van Beuningen op donderdag 5
november om 16.00 uur in Google Meet informatie en kunt u algemene vragen stellen. Via deze link komt
u in de Google Meet terecht.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Apollo 11
Marie-Louise Bijl

N.B. Op de volgende pagina’s vindt u bijlagen 1 en 2
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Bijlage 1

Beslisboom dd. 9 oktober 2020
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Bijlage 2

Een veilige schoolomgeving
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