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Met in deze update:  

• Nieuwe maatregelen 

• Snottebellenbeleid aangescherpt 

• Begin- en eindtijden + pauzes 

• Halen en brengen 

• Thuisonderwijs (groep 1,2 en 3) 

• Thuisonderwijs (groep 4 tot en met 8) 

• Lessen van vakleerkrachten 

• Maatjesactiviteiten 

• Leesouders 

• Zelftests voor leerlingen 

• Onvoorziene zaken 

• Sinterklaas (3 december) 

• Microsoft Teams 

• Toelichtingen  
 
Nieuwe maatregelen 
In deze update bespreken we eerst op hoofdlijnen wat de nieuwe maatregelen betekenen voor de 
organisatie van het onderwijs op de Apollo 11. Deze punten worden dan later in de update uitgebreider 
toegelicht. Tussen haakjes kunt u steeds zien waar u die aanvullende informatie kunt vinden, wanneer er 
aanvullende informatie van toepassing is. 

 
Voordat we u de punten op hoofdlijnen laten weten, is het eerst nog belangrijk dat we de beslissingen 
genomen hebben op basis van de huidige situatie op school en dat wij zodra de situatie verandert, door 
bijvoorbeeld meer besmettingen, het weer gaan heroverwegen. Daarnaast is wat we nu aan u 
communiceren gisteravond (1 december) besproken in de MR.  

 
Snottebellenbeleid aangescherpt 
De beslisboom is weer aangepast en het ‘snottebellenbeleid’ is aangescherpt door het RIVM. Leerlingen 
die (lichte) verkoudheidsklachten hebben moeten vanaf deze week thuis blijven. Het dringende advies is 
hierbij om ook te testen bij de GGD. De meest recente beslisboom vindt u terug via deze link.  
 
Begin- en eindtijden + pauzes 
In het protocol wordt het advies gegeven om te werken met gespreide begin- en eindtijden. We kiezen er 
op dit moment voor om hier niet mee te gaan werken (punt 1).  
 
Daarnaast wordt er ook geadviseerd om gespreide pauzes te hebben. De kinderen op de Apollo 11 gaan 
nooit allemaal gelijk naar buiten en we kiezen ervoor om de pauzes niet verder te spreiden dan nu het 
geval is. 
  

https://www.boink.info/beslisboom
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Halen en brengen 
Rondom brengen en halen gelden ook afspraken, waarbij de belangrijkste afspraak is dat ouders tot op 
het schoolplein mogen brengen en halen voor de groepen 1, 2 en 3. We willen de ouders vanaf groep 4 
vragen om buiten het hek afscheid te nemen van uw zoon/dochter. Daarnaast geldt ook dat per leerling 
één ouder brengt of haalt. Kinderen die zelf naar school kunnen komen, komen ook zoveel mogelijk 
zelfstandig naar school. 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 of opgehaald. Voor 
ouders die hun kinderen brengen gaat de Kiss&Ride-regel weer in.  
Kinderen gaan gespreid naar binnen via de ingangen die zij gewend zijn (punt 2).  
 
Thuisonderwijs (groep 1,2 en 3) 
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 3 worden er verschillende activiteiten met u gedeeld vanuit de 
leerkracht(en) die u met uw kind kunt doen wanneer u in de gelegenheid bent, wanneer een groep in 
quarantaine moet of er sprake is van een lockdown/schoolsluiting.  
We begrijpen dat u zelf wellicht ook moet werken en niet toe komt aan deze keuzeopdrachten. Dat is oké.   
Wanneer er sprake is van een dergelijke situatie wordt u hierover apart geïnformeerd.  
Bij individuele situaties is thuiswerken altijd in overleg met de leerkracht. 
 
Thuisonderwijs (groep 4 tot en met 8) 
Op de momenten dat leerlingen van groep 4 tot en met 8 niet op school zijn werken zij aan de taken die 
beschreven staan in ‘thuiswerkposter’. Zij kunnen met die posters en toegevoegde links aan de slag met 
de kernvakken. In overleg met de leerkracht kunnen ook de werkboeken opgehaald worden.  
Er is voor deze leerlingen helaas geen leerkracht beschikbaar voor instructies of vragen wanneer het 
individuele situaties betreft.  
Leerlingen kunnen thuis inloggen in het COOL-portaal van Cloudwise. Wanneer er een QR-code 
beschikbaar is, kunnen de leerlingen daarmee inloggen. Daarnaast kunnen zij ook inloggen met hun 
mailadres en wachtwoord. Wanneer deze niet bekend is, kunt u deze opvragen bij de leerkracht(en) van 
uw kind via Parro. Houd er rekening mee dat zij tussen 8.30 uur en 14.45 uur voor de klas staan en dan 
niet bereikbaar zijn.  
Wanneer er sprake is van een volledige groep in quarantaine of een lockdown/schoolsluiting, zullen wij u 
apart van de betreffende aanpak voor dat moment op de hoogte brengen. 
 
Lessen van vakleerkrachten  
Op de Apollo 11 hebben de leerlingen wekelijks gym-, muziek- en theaterles van (in de meeste gevallen) 
iemand anders dan hun eigen leerkracht. We hebben met elkaar afgesproken dat deze lessen vooralsnog 
gewoon plaats kunnen vinden mits er geen hoge besmettingsaantallen komen en collega’s die deze lessen 
verzorgen zich veilig voelen. Zij doen waar nodig/mogelijk aanpassingen hun lesaanbod. Hetzelfde geldt 
voor leerkrachten die wekelijks extra ondersteuning/uitdaging verzorgen in de verschillende clusters. 

 
Leesouders 
We vinden het enorm fijn dat we wekelijks verschillende ouders mochten ontvangen in onze school om 
met groepjes kinderen te lezen. Dit heeft enorm bijgedragen aan de leesontwikkeling van deze kinderen. 
Helaas heeft de overheid voor ons besloten dat wij hier tot nader order geen gebruik meer van mogen 
maken. Wij zullen het u direct laten weten als dit wel weer mogelijk is. Voor de afgelopen periode willen 
wij u enorm bedanken voor uw inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van deze groepjes kinderen.  
 
Maatjesactiviteiten 
Helaas is het door de aangescherpte maatregelen de komende tijd niet mogelijk om maatjesactiviteiten te 
organiseren in school, omdat groepen niet mogen mixen.  

 
 

https://cloudwise.nl/inloggen-op-het-cool-platform/
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Zelftesten leerlingen 
Op dit moment is er nog niets bekend over de levering van de zelftests voor leerlingen. Wij zullen u 
informeren als we zelf meer informatie hebben. Wat al goed is om met u te delen is dat u deze tests ook 
kunt doen als er geen klachten zijn. Daarnaast is het ook goed om te benoemen dat wij op geen enkele 
manier zullen controleren of registreren of u uw kind test met deze zelftests. Op school zullen wij géén 
zelftests met de kinderen doen.  
 
Onvoorziene zaken 
Het kan in deze fase van de coronacrisis 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 3.  
 
Sinterklaas (3 december) 
Net zoals vorig jaar zal er komende vrijdag corona-proof Sinterklaas gevierd worden. Dat betekent dat we 
allemaal digitaal naar de aankomst van Sint en Piet zullen kijken. Daarnaast zullen wij ze per groep 
bezoeken in de speelzaal, waarbij de anderhalve meter tussen Sint en Piet, de kinderen én onze collega’s 
in acht zal worden genomen. Helaas kunt u ook dit jaar niet aanwezig zijn bij de ontvangst van Sinterklaas. 
We willen u dan ook vragen om na het brengen van uw kind weer naar huis of uw werk te gaan. Alle 
kinderen zijn deze dag om 12.15 uur uit.  
 
Microsoft Teams 
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 Microsoft Teams 
(punt 4). De leerkracht van uw kind zal u dan van een uitnodiging en link voorzien.  
 
Wij wensen u voor nu een fijne en gezellige Sinterklaas en kerstperiode toe. #Staysafe! 

 
Met vriendelijke groet,  
Team Apollo 11 

 
 

Toelichtingen: 
 

Toelichting 1: Schooltijden 
In tegenstelling tot de adviezen kiezen wij er deze keer voor om de schooltijden te houden zoals deze zijn. 
Naast dat gespreide start- en eindtijden voor een onrustige start en einde van de dag zorgt, snoepen die 
kwartieren ook aardig wat lestijd van de schooldagen af. Omdat we de tijd zo goed mogelijk willen 
benutten én goed gebruik kunnen maken van 3 ingangen, waarbij twee ingangen direct splitsen naar 
begane grond en de 1e verdieping, kiezen we er nu voor om de schooltijden zoals we die kennen in stand 
te houden. Daarin verandert dus niets.  

 
Toelichting 2: 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. 



 
4 

• Bij iedere voordeur staat vanaf nu weer een leerkracht (mits de bezetting van personeel dat 
toelaat) met de pompjes met ontsmettingsmiddel. Leerlingen die hier geen gebruik van maken, 
wassen hun handen met zeep in de klas.  

• Voor leerlingen die te voet of met hun fiets komen verandert er niets. Zij plaatsen hun fiets in 
de fietsenstalling (wanneer van toepassing) en wachten op de bel tot zij naar binnen kunnen. 

• Brengt u uw kind met de auto? Dan willen we u vragen om de parkeerplaatsen voor school (of 
andere parkeergelegenheden van de Ten Veldestraat) als Kiss&Ride te gebruiken. Het kind 
stapt daarbij uit en u vervolgt direct uw reis, om zo min mogelijk mensen bij school te laten 
staan. Let daarbij alstublieft op andere weggebruikers. 
  

 
Toelichting 3: 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 minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.  
Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten hebben (koorts/benauwdheid) dan mag geen enkele 
leerling uit dit gezin naar school. Hetzelfde geldt voor een positieve test bij een gezinslid.  
De leerlingen kunnen weer naar school als alle gezinsleden minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. 
Als een leerling ziek is, dan gelden de gewone regels en afspraken op school. Ziek is ziek. We zullen per 
leerling bekijken welke onderwijskundige opties er wel of niet zijn.  
Ontwikkelt een leerling gedurende de dag klachten? Dan zullen wij u bellen om uw kind op te halen.  
 
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. 
Wanneer een leerkracht gedurende de dag klachten ontwikkelt moet hij/zij direct naar huis en zullen wij 
zoeken naar een interne oplossing. Als het niet lukt om dit intern op te lossen, zullen wij u hiervan op de 
hoogte brengen en vragen of u uw kind kunt ophalen.  

 
Toelichting 4: oudergesprekken 
Oudergesprekken worden alleen gevoerd als dit dringend nodig is via Microsoft Teams. Als meerdere 
partijen met elkaar in gesprek gaan, worden zij uitgenodigd voor een online overlegmoment. 
 

 
 

      
 

 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11

