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Openbare basisschool voor 
Daltononderwijs         

 
 

 

          23 december 2021      

 
Met in deze update:  

• Doorkijkje naar januari 

• Scenario 1: De scholen gaan weer open 

• Scenario 2: Groepen in quarantaine: gedeeltelijk open 

• Scenario 3: De school is gesloten: online onderwijs + ophaalmoment 

• Noodopvang bij scenario 3 

• Tot slot 

• Bijlage: Microsoft Teams + Hoe inloggen en deelnemen aan vergadering 
 
Doorkijkje naar januari 
Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de situatie in januari. Het kabinet heeft aangekondigd dat 
er in het begin van het nieuwe jaar meer duidelijkheid zal komen over of scholen hun deuren weer 
kunnen openen op maandag 10 januari 2022.  
Hoewel iedereen hoopt dat we de 10e weer gewoon live les kunnen geven, houden we er zoals in de 
laatste update aangegeven ook rekening mee dat we om moeten schakelen naar online onderwijs. 
Daarom hebben we de afgelopen week naast het bieden van noodopvang ook veel voorbereid, overlegd 
en afgestemd zodat we na de vakantie goed van start kunnen op welke manier dan ook. De roosters zijn 
gelijkgetrokken en het kopieerwerk ligt klaar. Online is Microsoft Teams ingericht voor alle groepen, de 
vergaderingen/instructies zijn ingepland en opdrachten en werkbladen zijn klaargezet (m.n. voor de 
bovenbouw). Zo kunnen we zowel fysiek in de klas als thuis online aan de slag.  
Hieronder lichten we graag de 3 scenario’s toe waar we rekening mee houden en waar we in de eerste 
periode van 2022 – en wellicht ook direct na de kerstvakantie – mee te maken kunnen krijgen.  
 
De scholen gaan weer open (scenario 1) 
Dit is het meest positieve scenario. Onze deuren staan weer open voor alle kinderen en het onderwijs 
zal fysiek op school plaatsvinden, zoals in de normale situatie. Kinderen komen tussen 8.20 en 8.30 uur 
op school en de lessen starten om 8.30 uur.  
 
Groepen in quarantaine (scenario 2) 
Dit scenario treedt niet meteen in werking na de kerstvakantie, maar kan ontstaan in de weken hierna. 
Wanneer er meerdere besmettingen in een groep zijn, zal het onderwijs voor die groep indien mogelijk 
op afstand en dus digitaal plaatsvinden. Als hiervan sprake is, zal de directie of een MT-lid u hiervan op 
de hoogte brengen. Er volgt een ophaalmoment en deze groep(en) volgen voor minimaal 5 dagen (met 
testen na 5 dagen) of maximaal 10 dagen (zonder testen) thuisonderwijs.  
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het fysieke onderwijs na 5 dagen op school weer zal worden 
opgestart, mits de leerkracht(en) ook negatief test(en). Bij een negatieve test zal het onderwijs op 
school weer aanvangen en is het niet mogelijk om naast de instructies op school ook in digitale/online 
instructies te voorzien. Dat betekent dat kinderen die na de 5 dagen quarantaine niet testen, de overige 
5 dagen zelfstandig vanuit huis zullen werken m.b.v. de thuiswerkposter. De leerkracht kan hen helaas 
niet voorzien van instructies of feedback. 
 
 
 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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De school is gesloten: online onderwijs (scenario 3) 
Wanneer de overheid een volledige sluiting afkondigt, zullen wij na de vakantie overgaan op 
afstandsonderwijs. Dat betekent dat we voor een bepaalde periode digitaal les gaan geven via Microsoft 
Teams. In de groepen 4 tot en met 8 is voor de vakantie al geoefend met Teams en het vinden van en 
deelnemen aan een ‘vergadering’. Het beknopte stappenplan daarvoor vindt u onderaan deze update bij 
het punt: Microsoft Teams. Wanneer we scenario 3 direct na de vakantie gaan uitvoeren, geven we op 
maandag 10 januari nog geen online onderwijs, maar zijn we wel open voor noodopvang. Zoals we in de 
inleiding van deze update al hebben laten weten, hebben we deze week al veel voorbereid. Eigenlijk zou 
ik hier graag de metafoor van op vakantie gaan willen gebruiken. Hiervoor kan je in de weken 
voorafgaand aan de vakantie al veel voorbereiden, maar nog niet voor de volle 100%. Deze manier van 
voorbereiden gaat ook op voor thuisonderwijs. Alles wat we hebben kunnen voorbereiden, hebben we 
gedaan. Echter een aantal dingen hebben we niet voorbereid, omdat die alleen nodig zijn als we ook 
daadwerkelijk dicht blijven. Het is zonde van de tijd om deze week bijvoorbeeld alle chromebooks met 
opladers uit de karren te halen als na de vakantie blijkt dat dat niet nodig is. Dat geldt ook voor het 
maken van pakketjes met schriften, werkboeken en werkbladen per leerling. Kortom, we weten wat we 
willen gaan doen, maar we hebben op maandag 10 januari nog tijd nodig om de laatste dingen te 
organiseren. Net als bij een vakantie, waarbij je de toilettas pas op het laatste moment kunt inpakken. 
Daarnaast kan het ook nog zijn dat de overheid kiest voor 50% naar school of andere opties die we nog 
niet eerder gehad hebben. En natuurlijk zouden we dat in de vakantie kunnen regelen. Echter is het juist 
voor alle teamleden belangrijk om even rust te pakken. Het zijn best hectische maanden geweest, 
waarin we veel hebben moeten schakelen. Dat geldt natuurlijk ook voor u en de leerlingen, maar om 
alle uitdagingen na de vakantie weer aan te kunnen, is een pas op de plaats voor het team belangrijk. 
Ondanks dat deze keuze impact heeft op uw thuissituatie, hoop ik dat u begrip heeft voor deze keuze. 
Voor dit scenario hebben we ook een planning uitgewerkt:  

• Maandag 10 januari 2022: Ophaalmoment van schoolspullen en chromebooks + opladers in de 
middag. In onderstaand schema staat aangegeven in welk tijdsblok u de spullen van uw 
kind(eren) kunt komen ophalen op het schoolplein. Om zo min mogelijk mensen tegelijk op 
school te hebben, willen we u met klem vragen rekening te houden met deze tijdsblokken. 
 
Heeft u meerdere kinderen bij ons op school? Dan kunt u alles in één keer ophalen. 
Bent u niet in de gelegenheid?  Stem dan even af met een andere ouder die in de buurt woont of 
zij het pakket/de pakketten voor uw kind(eren) mee kunnen nemen. Aan het einde van de 
geplande ophaalmomenten is ook nog een ‘A-Z’ - moment ingepland als noodmoment voor als 
al het voorgaande niet kan. 
 

Tijdsblok Eerste letter achternaam 

14.15-14.30 uur A-B-C 

14.30-14.45 uur D-E-F 

14.45-15.00 uur G-H-I 

15.00-15.15 uur J-K-L 

15.15-15.30 uur M-N-O-P 

15.30-15.45 uur Q-R-S-T 

15.45-16.00 uur U-V-W-X-Y-Z 

16.00-16.30 uur A-Z noodmoment 
 

• Dinsdag 11 januari 2022: Start online onderwijs via Microsoft Teams. Hierover ontvangt u 
maandag 10 januari meer informatie over, zoals bijvoorbeeld de tijden. 
 

 
Noodopvang bij scenario 3 
Zoals bij eerdere schoolsluitingen houden wij onze deuren wel open voor noodopvang.  
Noodopvang is op het moment van schrijven van deze update beschikbaar voor:  

• Kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
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• Éénoudergezin met werk in een cruciale beroepsgroep; 

• Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk 
nodig is.  

 
We realiseren dat onze regering en wij opnieuw een beroep doen op uw flexibiliteit en creativiteit 
tijdens deze pandemie. We houden echter het doel voor ogen om het aantal besmettingen terug te 
dringen. Dit gaat het beste wanneer er zo min mogelijk kinderen gebruikmaken van de noodopvang. Om 
dezelfde reden vangen we de kinderen op in hun eigen groepen, dus het kan zijn dat ze met weinig 
kinderen in een klaslokaal zitten. In tegenstelling tot de verlengde kerstvakantie voor de kinderen, zullen 
de meeste leerkrachten ook de online lessen verzorgen. Houdt u bij het gebruik maken van noodopvang 
rekening met de schooltijden? Bedankt!  
 
Aanmelden noodopvang 
Werkt u allebei in een cruciale beroepsgroep?  
Dan kunt u gebruikmaken van onderstaande link om uw kind aan te melden voor noodopvang.  
Bent u alleenstaand/een éénoudergezin en werkt u in een cruciale beroepsgroep?  
Dan kunt u gebruikmaken van onderstaande link om uw kind aan te melden voor noodopvang. 
Werkt één van u in een cruciale beroepsgroep? Dan willen we u vragen of u uw kind zelf kunt opvangen 
of andere opvang kunt regelen, aangezien het noodopvang betreft. Wanneer dat onmogelijk is kunt u 
ook gebruikmaken van onderstaande link.  
 
Aanmelden voor de noodopvang voor de eerste schoolweek van januari doet u via deze link.  
We hopen dat we snel zicht hebben op het aantal leerlingen in de noodopvang, dus wilt u het online 
formulier bij voorkeur voor zaterdag 8 januari 2022 17.00 uur invullen, maar uiterlijk zondag 9 januari 
2022 voor 17.00 uur? 
 
Maakt u naast de noodopvang op school ook gebruik van de noodopvang van uw BSO? Breng dan ook 
de BSO op de hoogte van onze tijden. 
 
Mocht de regering iets anders besluiten dan bovenstaande scenario’s, dan zullen wij onze plannen 
moeten herzien en brengen wij u daarvan op de hoogte na de kerstvakantie.  
 
Tot slot 
Namens het complete team van Apollo 11 wens ik u heel fijne, gezellige en mooie feestdagen 
toe. Op naar een nieuw jaar waarin wij hopelijk afscheid kunnen nemen van deze pandemie 
en de wisselende maatregelen die ons om de oren vliegen.  
 
#staysafe #stayhealthy  
 
Wij hopen op een rustig en normaal 2022. 
Tot volgend jaar!  
 
Hartelijke groet, 
Ook namens het team van de Apollo 11 
 
Marie-Louise Bijl 

 
 

      
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9hk-ZkghTU2C3W8IUz8DSxaU-1SVxPNLtzYyIEu024VUNUVOREJTWjVUUjAxR1ZKMUNBVk9DNjhDVSQlQCN0PWcu
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Microsoft Teams 
Hieronder volgt een kort stappenplan voor inloggen in Microsoft Teams voor kinderen van de Apollo 11.  
 
Inloggen in COOL-portaal en Teams: 

1. Ga naar het COOL-portaal van Cloudwise en scan je QR-code of log in met je 
wachtwoord of plaatjeslogin. Vanaf groep 4 kunnen leerlingen ook inloggen met 
een QR-code van school. Deze wordt meegegeven tijdens het ophaalmoment.  
Ouders van leerlingen in groep 1 tot en met 3 ontvangen de logingegevens via 
de leerkracht(en).  

2. Klik na het inloggen in het COOL-portaal op de tegel van Teams.  →  
3. Als je ingelogd bent, zie je in Teams de tegel voor je klas.  

Bijvoorbeeld groep 6/7B zoals hiernaast. à  
4. Zie je een dikgedrukte titel of rode badge met een nummer?  

Dan is er een nieuwe post!  
 
Deelnemen aan een vergadering/instructie:  

5. Om deel te nemen aan een ‘vergadering’ voor een instructie of om een vraag te 
stellen aan je leerkracht klik je in de linkerzijbalk op ‘Agenda’ 

6. Klik bij de juiste dag op het paarse vlak van de juiste groep.  
LET OP: combinatiegroepen in de bovenbouw zien beide jaargroepen. Bijvoorbeeld een paars 
vlak voor de instructies van groep 6 en een paars vlak voor de instructies van groep 7. Klik hier 
op de juiste jaargroep.  

7. Klik op deelnemen.  
8. Je neemt nu deel aan de vergadering.  

 

• In Teams kan je leerkracht:  
o Vergaderingen plannen.  
o Opdrachten klaarzetten. 
o Opdrachten beoordelen. 
o Berichtjes versturen naar de  

hele groep sturen. 
o Berichtjes naar individuele  

kinderen sturen.  
 

• In Teams kunnen kinderen: 
o Deelnemen aan een vergadering. 
o Opdrachten zien, lezen, maken en inleveren via Teams. 
o Deelnemen aan online lessen. In Teams heet dat 'vergaderingen'. 
o Samenwerken met andere kinderen via chat/videobellen.  

 
Gedragsregels in Teams (voor leerlingen) 

• Wanneer leerlingen toegang hebben tot een Team, kunnen ze overal bij in dat Team. Maak ze in 

het begin van het schooljaar even wegwijs + onderstaande regels worden besproken.  

o Leerlingen posten zelf geen berichten en bestanden, wanneer dat wel gebeurt worden 

deze verwijderd. 

o Leerlingen reageren niet op berichten van leerkrachten en medeleerlingen.  

o Vragen stellen de leerlingen live in de leerkracht of aan elkaar. 

Instructievideo: Microsoft Teams voor en door kinderen 
Vindt u een filmpje kijken fijner? Bekijk dan deze video met uw kind (vanaf groep 4). Voor de groepen 1, 
2 en 3 is het handiger als u deze video als ouder bekijkt.  

https://cloudwise.nl/inloggen-op-het-cool-platform/
https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc

