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Inleiding 
In het schooljaar 2019/2020 is de wereld getroffen door een pandemie. Vanaf 15 maart 2020 

moesten zelfs de basisscholen dicht. Gelukkig zijn wij na een gedeeltelijke openstelling vanaf half mei 

2020, weer volledig open sinds 15 juni 2020. Helaas nog steeds met allerlei beperkingen. Omdat wij 

als organisatie wendbaar willen zijn bij mogelijk nieuwe noodmaatregelen, hebben wij dit protocol 

geschreven.    

Dit protocol is onze leidraad hoe met deze beperkingen om te gaan. 

Bij de start van schooljaar 2020/2021 heeft u een protocol gekregen met daarin de wijze van halen 

/brengen en de hygiëne maatregelen. Deze afspraken blijven voorlopig gelden. 

Op het gebied van ‘gezondheid’ gelden met ingang van 21 september 2020 nieuwe richtlijnen. Deze 

leest u ook in dit protocol. 

Ook beschrijven wij hoe wij handelen bij leerlingen die thuis moeten blijven door de maatregelen, 

hoe wij omgaan met leerkrachten die niet ziek zijn maar wel thuis moeten blijven en het ‘worstcase 

scenario’ dat de school volledig dicht moet.  

Dit protocol is gebaseerd op wat we nu weten. Inzichten kunnen veranderen. We proberen zoveel 
mogelijk te anticiperen. We moeten per moment kijken wat haalbaar is en wat niet. 

Wij hebben er vertrouwen in dat wij samen met u de best mogelijke oplossingen voor de Beets 

kinderen zoeken en uitvoeren, zodat de ontwikkeling van onze kinderen in deze complexe tijd zo 

goed mogelijk doorloopt. 
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1. Start schooljaar  
Bij de start van het schooljaar 2020/2021 hebben wij al een aantal maatregelen getroffen om zo 

flexibel mogelijk te kunnen zijn in tijden van nood. Zo hebben wij afgesproken om als jaarlaag samen 

te werken. Dat betekent dat 1 leerjaar (bijvoorbeeld groep 3a en 3b) zoveel mogelijk werkt via 

dezelfde weektaak. Leerkrachten werken nog intensiever samen om elkaars klas op te kunnen 

vangen indien dit nodig is.  

Daarnaast zijn wij vanaf het begin van het jaar al van start gegaan met de digitale middelen. Dat 

betekent dat de inlogcodes uitgedeeld zijn zodat ieder kind vanuit huis in de digitale schoolomgeving 

kan werken. Mocht er geen code zijn ontvangen of mocht het inloggen niet lukken, dan kunt u 

contact opnemen met de leerkracht.  

Op 13 augustus 2020 heeft u van ons het protocol starten na de zomervakantie gekregen. De breng- 

en haalschema’s zoals toen afgesproken, blijven bestaan en ook de hygiëne maatregelen worden 

voortgezet. 

2. Wanneer mogen leerlingen niet naar school? 
Gezondheid:  
De Nicolaas Beetsschool volgt de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs:  

 Neusverkoudheid; kinderen tot 13 jaar mogen dan wel naar school  
 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  
 Hoesten.  
 Moeilijk ademen/benauwdheid.  
 Tijdelijk minder ruiken en proeven.  
 Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
 Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  
 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
 Leerlingen tot 13 jaar met milde klachten worden in principe niet getest door de GGD 
behalve als er koorts en ernstige benauwdheid is. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is 
van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.  
Dan moet hij of zij thuisblijven. 
 Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  
 Ook zijn er gezinnen waarin gezinsleden die tot de risicogroep behoren vanwege 
aandoeningen. Wanneer dit het geval is, verzoeken wij u contact op te nemen met de leerkracht 
of schoolleiding zodat deze met u een passende oplossing kan zoeken.  

  
Bij twijfel: blijf thuis.  
 
Een leerling is weer welkom op school: 

 Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang.  
 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is op COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is. Zie voor meer informatie: 
rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.  
 

 

 



3. Wat als een leerling niet naar school mag door de corona 

omstandigheden maar zelf niet ziek is? 
Als een leerling een gezinslid heeft met ernstige benauwdheidsklachten en/of koorts, dan moet de 

leerling thuisblijven. 

Als dit langer dan twee dagen duurt, willen wij dat de leerlingen thuis aan het schoolwerk gaan. De 

ouder mailt met de ‘dienstdoende’ leerkracht. De leerkracht zorgt dat de leerling de weektaak krijgt 

en dat de materialen op school kunnen worden opgehaald door iemand rond het gezin die niet in 

quarantaine hoeft. Een leerkracht kan ervoor kiezen om de weektaak (eventueel ook het materiaal) 

via Google Classroom beschikbaar te stellen. 

De leerling werkt thuis aan de weektaak.  

De onderbouw neemt twee keer in de week contact op met de ouders van de leerling. Voor de 

midden- en bovenbouw geldt: de leerkracht neemt twee keer in de week contact op met de leerling 

via Google meet. Er is dan gelegenheid om vragen te beantwoorden en week door te nemen. Als er 

meer leerlingen thuis zijn, kan dit in een groepje.  

4. Wat als de leerkracht niet naar school mag komen en er geen 

vervanging beschikbaar is? 
De directeur probeert in eerste instantie te zorgen dat er vervanging komt en dat er gewoon via het 

reguliere lesrooster gewerkt kan worden. Eventueel met hulp van de onderwijsassistenten en de 

leerkracht uit de jaarlaag. 

Als door gebrek aan personeel de leerlingen niet fysiek op school kunnen zijn, werken de leerlingen 

thuis aan hun weektaak of worden de leerlingen uitgenodigd voor een instructiemoment en het 

ophalen van spullen. Dit probeert de directeur zo snel als mogelijk te laten plaats vinden. 

Afhankelijk van de conditie van de leerkracht kan het onderwijs thuis worden voortgezet op basis van 

de thuiswerkafspraken zoals wordt beschreven onder kopje 7. 

5. Wat als door corona omstandigheden de school gedeeltelijk of 

geheel moet sluiten? 
Op dat moment gaan wij over tot het gebruik van MOO, Google Classroom, Google Meet en Gynzy. 

(zie kopje 6) en treden de thuiswerkafspraken in werking (zie kopje 7.) 

6. Digitale middelen  

6.1 MOO 
De leerlingen hebben een eigen schoolaccount, dat ook thuis kan worden gebruikt. Leerlingen 

kunnen thuis inloggen op www.moo.nl met gebruikersnaam en wachtwoord van school. 

Voorletter.achternaam@nicolaasbeetsschool.nl. Leerlingen van groep 1 t/m 4 werken met een 

plaatjeswachtwoord.  

Leerlingen hebben hierdoor toegang tot VLL, Rekenen, Staal, Nieuwsbegrip en Engels. Daarnaast 

hebben zij ook toegang tot Google Classroom, Google Meet, Gynzy en overige tegels(apps) die zij 

kunnen gebruiken. 

De handleiding van MOO vindt u in bijlage 1 en op onze website: 



https://www.nicolaasbeetsschool.nl/local/userfiles/ouders/Handleiding_MOO.pdf 

6.2 Google Classroom 
Ons digitale klaslokaal heet Google Classroom. Er zijn met Google Classroom veel mogelijkheden wat 

werk betreft. Iedere leerling heeft met het MOO account ook een gekoppeld Google account. De 

leerkracht maakt een Classroom aan en kan hierin werk klaarzetten. Alles is via de MOO omgeving te 

benaderen.  

De leerkracht maakt een Google Classroom aan voor de klas. Aan deze klas wordt een code 

gekoppeld. Om leerlingen te koppelen aan de classroom, moeten zij deze code invoeren in het 

startscherm van Google Classroom. Zodra de leerlingen de code invoeren, maken zij deel uit van de 

classroom. Aan het begin van het jaar is deze classroom al aangemaakt. 

De handleiding van Google classroom vindt u in bijlage 2 en op onze website: 

https://www.nicolaasbeetsschool.nl/local/userfiles/ouders/Handleiding_Google_Classroom.pdf 

6.3 Google Meet 
Het moeilijkste van thuisonderwijs is het in contact blijven met de leerlingen. Hiervoor gebruiken wij 

Google Meet. Google Meet is een manier van videobellen waarbij de leerkracht zichtbaar en 

hoorbaar blijft voor de leerlingen of collega’s. Met Google Meet is het ook mogelijk om het 

bureaublad te delen om een uitleg te geven of iets te laten zien. Het zogenoemde ‘presenteren’. 

Het aanmaken van een ‘vergadering’ is eenvoudig. De leerkracht kan een Google Meet delen in de 

Classroom of een code en tijdstip afspreken waarbij iedereen in kan loggen. Het spreekt natuurlijk 

voor zich dat hier duidelijke afspraken over gemaakt worden met leerlingen en de ouders. Daarvoor 

delen wij ook een Google Meet afsprakenposter op Google Classroom (bijlage 4).  

De basisafspraken zijn: 

- Na het inloggen graag de microfoon uitzetten 

- Mocht je een vraag hebben, dan kun je dit aangeven in de chat 

- Alleen op verzoek van de leerkracht je microfoon weer aanzetten 

De handleiding van Google Meet vindt u in bijlage 3 en op onze website: 

https://www.nicolaasbeetsschool.nl/local/userfiles/ouders/Handleiding_Google_Meet.pdf 

6.4 Gynzy voor de groepen 1-2 
Gynzy is een online leerplatform voor het basisonderwijs, waar lesstof wordt aangeboden die 

aansluit bij ons onderwijs op de Beets. De leerlingen kunnen hier inloggen met hun gebruikersnaam 

en wachtwoord dat zij van school hebben gekregen. Het mooie van dit platform is dat de lesstof 

adaptief is en ieder kind zo kan worden uitgedaagd. Heeft u geen inloggegevens gekregen? Neemt u 

dan contact op met de eigen leerkracht. 

De handleiding van Gynzy vindt u in bijlage 5 en op onze website: 

https://www.nicolaasbeetsschool.nl/local/userfiles/ouders/Handleiding_Gynzy.pdf 

6.5 Chromebooks 
Niet alle leerlingen hebben thuis de beschikking over een computer. Een van de mogelijkheden om 

dit op te lossen is om een Chromebook van school te lenen. Ieder Chromebook heeft een nummer 

https://www.nicolaasbeetsschool.nl/local/userfiles/ouders/Handleiding_MOO.pdf
https://www.nicolaasbeetsschool.nl/local/userfiles/ouders/Handleiding_Google_Classroom.pdf
https://www.nicolaasbeetsschool.nl/local/userfiles/ouders/Handleiding_Google_Meet.pdf
https://www.nicolaasbeetsschool.nl/local/userfiles/ouders/Handleiding_Gynzy.pdf


van ons gekregen dat op de onderkant van een Chromebook te vinden is. Zij kunnen van school een 

Chromebook lenen na ondertekening van het uitleenformulier (bijlage 6). 

7. Thuiswerk afspraken bij een eventuele schoolsluiting 

7.1 Kleuterbouw (groep 1-2) 
In de kleuterbouw worden per thema opdrachten op Classroom gezet. 

De groepen 1-2 kunnen via Google classroom en Gynzy bij hun lesmaterialen, inlogcodes zijn in de 

eerste weken van schooljaar 2020- 2021 meegegeven, in het kader van de informatie avond. 

De leerkrachten van de groepen 1-2 plaatsen elke week een (educatief) vlogje om het contact tussen 

de leerkracht en leerling in stand te houden. Zij zorgen wekelijks voor 3 werkbladen taal en rekenen. 

De leerkrachten spreken ouders één keer in de twee weken voor een kort gesprekje over het 

welbevinden van het kind en het gezin. 

7.2 Middenbouw (groep 3-4-5) 
De leerlingen hebben hun boeken, werkboeken en schriften van school nodig. De leerlingen kunnen 

volgens rooster hun spullen op komen halen. 

In de groepen 3 t/m 4 worden er pakketten klaargelegd, die de kinderen kunnen meenemen. Zie 

bijlage 7a en 7b voor de lijst met benodigdheden. 

Voor groep 5 staat er een bij het ophalen een lijst op het bord met de benodigde spullen, die zij bij 

elkaar kunnen zoeken.  

Om overzichtelijk te werken ontvangen de leerlingen op zondag uiterlijk om 18:00 de weektaak op 
Google Classroom voor de komende week. De weektaak is voor ongeveer 2 uur per dag, sommige 
kinderen zijn snel klaar. Ze kunnen/mogen eventueel wat extra’s doen, dit is ook in de weektaak 
aangegeven. De leerlingen kunnen de afgemaakte taken afvinken in de weektaak. 
 
De groepen gebruiken Google Meet om de dag te starten met instructie.  

Groep 3 maakt ook gebruik van de meet om 2x in de week een half uur Veilig Leren Lezen te lezen in 

kleine groepjes. 

De groepen gebruiken Google Classroom ook om incidenteel filmpjes met instructie over nieuwe 

lastige onderwerpen te geven of om een spellingsdictee af te nemen. 

Leerlingen die extra hulp nodig hebben, worden in overleg uitgenodigd om aan individuele sessies 

mee te doen.  

 

7.3 Bovenbouw (groep 6-7-8) 
De leerlingen hebben hun boeken, werkboeken en schriften van school nodig. De leerlingen kunnen 

volgens rooster hun spullen op komen halen. 

Voor groep 6-8 staat er een lijst op het bord in de klas met de benodigde spullen (zie bijlage 7a en 

7b).  

Om overzichtelijk te werken ontvangen de leerlingen op zondag 18:00 de weektaak voor de komende 
week Op Google Classroom. Een dagtaak duurt ongeveer 2 uur per dag. Er is thuis geen afleiding. 



Kinderen zijn soms al snel klaar. Ze kunnen/mogen eventueel wat extra’s doen. De leerlingen kunnen 
de afgemaakte taken afvinken in de weektaak. 
 
Classroom wordt door de leerkracht gecategoriseerd op onderwerp. De leerkracht kan verschillende 

documenten plaatsen: 

- Een opdracht. Een korte instructie wordt omschreven en de leerlingen worden geacht om 

een antwoord, document, filmpje of powerpoint in te leveren. Vaak met een deadline. Tot 

het moment van de deadline kan deze nog aangepast of verwijderd worden. 

- Toetsopdracht: De toetsopdracht wordt op een bepaald moment opengezet en kan niet 

meer worden aangepast na inleveren. Het programma kan de toets ook nakijken. 

- Vraag: de leerkracht stelt een open of meerkeuze vraag waarop de leerlingen kunnen 

reageren 

- Materiaal: De leerkracht geeft documenten vrij die als ondersteuning worden gebruikt. Denk 

hierbij aan weektaken, uitleg van opdrachten of hulpbladen.  

Wanneer er een opdracht met een deadline wordt gesteld, hebben de leerkrachten zicht op het 

ingeleverde werk van de leerlingen. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om deze te 

beoordelen met een cijfer. Wanneer er een deadline wordt gemist, zal er contact worden 

opgenomen met de leerlingen. Na 3 keer een deadline missen, wordt er contact opgenomen met de 

ouders.  

Leerlingen kunnen elk moment van de dag de weektaak raadplegen.  

In de groepen 6 t/m 8 zijn er 2 momenten per dag waarbij de leerkracht en de leerlingen aanwezig 

zijn op Google Meet. Het eerste moment in de ochtend wordt gebruikt om de dag door te nemen, 

doelen te bespreken en instructie te geven. Het tweede moment van de dag wordt ingezet als 

evaluatiemoment, vragenronde en mededelingen. Hierbij wordt aanwezigheid op prijs gesteld. 

Naast deze twee vaste momenten wordt er ook een google meet agenda (bijlage 8) vrijgegeven, 

waarop leerlingen kunnen inschrijven om persoonlijk vragen te stellen. Je kunt je inschrijven door te 

reageren onder de nieuwspost. De agenda wordt elke dag bijgewerkt.  Leerlingen die extra hulp 

nodig hebben, worden in overleg opgenomen in de agenda om individuele sessies mee te voeren. 

8. Leerstof thuiswerken 
Rekening houdend met de richtlijnen (zie bijlage 9) van het bestuur, hebben wij opgesteld welk werk 

en welke hoeveelheid werk geschikt is om thuis uit te voeren. Wij hebben gekozen voor een 

combinatie van de normale werkboeken en digitale leermiddelen voor extra ondersteuning. Daarbij 

houden we er ook rekening mee dat leerlingen thuis op een eigen tempo door kunnen werken en 

daardoor sneller door de stof heen gaan. 

Leervakken per jaar: 

 Groep 
1-2 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Kleuterplein       X       

Veilig Leren Lezen        X      

Rekenen pluspunt        X      X      X      X      X     X 

Schrijven        X      X      X      X      X     X 

Staal Spelling        X      X      X      X          X     X 



 
 

Staal Taal        X      X      X       X     X 

Leesestafette             X      X    

Nieuwsbegrip        X      X      X      X      X 

Engels         X       X      X      X 

Blits           X      X 

4xwijzer         X      X      X      X 

Kanjertraining       X      X      X      X      X      X 

 

9. Vitale beroepen, noodopvang, extra ondersteuning 
Gedurende de lockdown van maart 2020 kregen basisscholen de opdracht om noodopvang te 

realiseren voor ouders met een vitaal beroep en voor gezinnen in speciale situaties. 

De ervaringen die wij toen hebben opgedaan, zullen wij zeker weer inzetten als deze opdracht 

opnieuw aan het basisonderwijs wordt gegeven.  

Onderstaand een kort verslag van hoe onze noodopvang is gerealiseerd in maart 2020, zodat wij 

eventueel dit concept weer op kunnen pakken indien dit nodig mocht zijn. 

Het kan voorkomen dat ouders niet in staat zijn om hun eigen kinderen op te vangen, omdat zij in 

een vitaal beroep werken. In onze situatie werd er voor de kinderen van deze ouders opvang 

geregeld. In samenwerking met de gemeente, Les Petits en Casca, konden de kinderen in overleg 

terecht bij de opvang.  

Les Petits en Casca regelden de opvang maar hadden zelf niet de mogelijkheid om elk kind 

individueel met hun schoolwerk te helpen. Vandaar dat wij werkten met ‘reizigers’ (leerkrachten, 

onderwijsassistenten, medewerkers uit de pool en stagiaires). De reizigers kwamen een aantal uur 

per dag naar de opvang om leerlingen te helpen met hun werk. De reizigers wisselden per dag. Eén 

onderwijsassistent was als continue factor altijd aanwezig tijdens de onderwijstijd op de opvangen. 

Ook waren er Chromebooks van school op de opvang. 

De formule met de noodopvang werkte goed door de intensieve samenwerking met Casca en Les 

Petits. 

Ook hebben wij gedurende de eerste periode van het thuisonderwijs een Thuis-support-team 

opgezet. Wij merkten dat het voor veel gezinnen enorm schakelen was en dat af en toe je verhaal 

kwijt kunnen of om advies vragen heel fijn kon zijn. De intern begeleider was voorzitter van het team 

en koppelde ouders aan de gedragsspecialisten/ ambulante medewerkers in de school, zodat er op 

die manier extra ondersteuning kon zijn.  

Onder nieuwe omstandigheden moet er opnieuw worden gekeken naar de mogelijkheden. 

10.Tot slot 
Thuisonderwijs vraagt veel van alle betrokkenen. Iedereen wordt in een situatie gezet die niet de 

dagelijkse routine is. Van zowel kinderen, ouders en teamleden vragen wij om zo goed mogelijk met 

deze situatie om te gaan, met wederzijds begrip voor elkaar. Het plan dient als leidraad, ieders 

omstandigheden verschillen.  



Op alle niveaus geldt: vraag hulp als iets nog niet lukt. Dat vergroot in ieder geval de saamhorigheid 

in deze ingewikkelde tijd. 

 

 

Bijlagen 

1. Handleiding MOO 

Thuis inloggen 

Gebruikers kunnen thuis inloggen op MOO. 
 
Leerlingen, of leerkrachten kunnen naar www.moo.nl gaan en op inloggen klikken. 
Bij  gebruikersnaam vul je je volledige MOO-account in (bijv. 
naam@nicolaasbeetsschool.nl)Vervolgens kan je het wachtwoord invoeren en op inloggen klikken. 
Weet je niet wat je gebruikersnaam is? Vraag deze dan op bij de leerkracht of ICT-coördinator. 
 

 

Het is vanaf iedere locatie mogelijk om in te loggen op MOO. Houd er wel rekening mee dat de 

meeste leerlingsoftware alleen vanaf school werkt. Dit wordt ingesteld door de uitgeverijen. Kan je 

wel inloggen bij MOO, maar niet bij de methodesoftware? Neem dan contact op met de leerkracht. 

Inloggen met het plaatjeswachtwoord 

Wanneer het plaatjeswachtwoord is ingeschakeld door de ICT- coördinator kunnen uw leerlingen met 

een plaatjeswachtwoord inloggen. Leerlingen die thuis inloggen met het plaatjeswachtwoord doen 

dit op de onderstaande manier. 

https://www.moo.nl/


 
 Surf naar www.moo.nl en klik op inloggen. 

 Typ de gebruikersnaam in het vak.   

 Klik daarna op een willekeurige plek in de 
pagina. 

MOO herkent de gebruiker en gaat 
automatisch verder naar het 
plaatjeswachtwoord. 
 Klik de 3 plaatjes van het wachtwoord op de 

juiste volgorde aan. 
Na ieder plaatje wordt er een bolletje 
ingekleurd. 

 

MOO Programma's - tegels 

toevoegen aan startpagina 

MOO biedt u de mogelijkheid uw persoonlijke startpagina zelf vorm te geven. Dit kan door 
programma's en internetlinks toe te voegen in de vorm van tegels. Deze programma's en links vindt u 
in de programma-bibliotheek. De ict-coördinator kan de programma-bibliotheek van de school vullen. 
Daarnaast kunt u zelf ook nieuwe tegels aanmaken met internetlinks. 
 
Basispoort programma’s worden automatisch zichtbaar in de programma-bibliotheek. Dit houdt in 
dat indien de software is toegewezen aan een gebruiker in de omgeving van de uitgever (gekoppeld 
aan BP) deze software automatisch zichtbaar wordt in de programma-bibliotheek. 
In dit venster ziet u en overzicht van alle tegels die u kunt toevoegen. 
 
 Met de knop +nieuwe linkkunt u ook zelf nieuwe links toevoegen. 

 
 
 De tegels uit het overzicht kunt u toevoegen aan uw startpagina door op het plus knopje te 

klikken . 

http://www.moo.nl/
https://www.heutink-ict.nl/service/art/1532/moo-programmas-programmabibliotheek
https://intranet.odin-groep.nl/Portals/36/MOO/Helpfiles/beheer_prgrm.jpg


 U kunt hierbij zelf kiezen hoe groot de tegel op uw startpagina is door de tegelgrootte te 
selecteren. 

 
 Klik daarna op Toevoegen. 

De tegel is nu toegevoegd aan de startpagina. 
 

 

2. Handleiding Google Classroom 

 

Wat is Google Classroom?  

Google Classroom is een soort van online klas (een lesgroep) waar:  

- De leerkracht opdrachten kan sturen 

- Je kunt communiceren met klasgenoten 

Wat heb je nodig? 

 - Computer, smartphone of tablet 

 - Internetverbinding  

- Lesgroepcode* die je van de leerkracht kreeg OF een uitnodigen van de leerkracht om deel te     

   nemen aan de Classroom 

*Ben je de code vergeten, vraag deze dan opnieuw aan je leerkracht. Je hoeft maar 1 keer in te 

loggen met je code daarna ben je ingeschreven in je lesgroep. 

Hoe werkt het? 

Stap 1: Open de tegel google classroom op je MOO-startpagina. Is de tegel nog niet toegevoegd, kijk 

dan bij bijlage 1 hoe je deze moet toevoegen. 

https://www.heutink-ict.nl/service/art/1521/moo-startpagina
https://intranet.odin-groep.nl/Portals/36/MOO/Helpfiles/beheer_prgrm_plaatsen.jpg


 

 

Stap 2: wanneer je de tegel nog nooit gebruikt heb, moet je er voor kiezen dat je een leerling bent. 

Daarna kan je aan de slag en moet je de lescode die de leerkracht heeft opgegeven invullen. 

Rechts bovenin staat een plusje, waarbij je de code kan invoeren.  

 

 

Stap 3: je maakt nu deel uit van de groep. Door op de groep te drukken kom je in de classroom 

terecht en kan je aan de slag. 



 

 

 

 

3. Handleiding Google Meet 
 

Stap 1: Zorg ervoor dat je de tegel Google Meet toevoegt aan je MOO-startpagina (zie bijlage 1) 

 

Stap 2: google meet is nu toegevoegd aan jouw startpagina. Druk op de tegel en het beginscherm 

verschijnt. 

 



Stap 3: druk op vergadering deelnemen en vul de vergadercode die de leerkracht heeft vrijgegeven 

in. 

 

Stap 4: Je komt nu in het startscherm van de vergadering terecht en kunt zien wie er al deelnemen. 

Je deelt zelf nog niet mee. In dit scherm kan je alvast de camera en microfoon goed instellen. Je kan 

via de ronde knoppen de camera of het geluid uit- en aanzetten. Rood betekent uit. Als je klaar bent 

om de vergadering in te gaan, dan druk je op ‘nu deelnemen’. 

 

Stap 5: Je maakt nu deel uit van de vergadering. Tijdens het vergaderen kan je je geluid en camera 

weer activeren of jouw eigen computerscherm presenteren. Rechts is er gelegenheid om te chatten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Google meet afspraken poster  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Handleiding Gynzy  
 

Op uw MOO startpagina vind je de tegel Gynzy. Staat deze er nog niet bij, dan kunt u in bijlage 1 
vinden hoe je deze tegel moet toevoegen. 

 

Gynzy Kids is een online programma die binnen de kleuterklassen op school spelenderwijs wordt 

ingezet voor taal en rekenen. Binnen Gynzy is een opbouw van de lesstof van toepassing en wij willen 

u graag informeren hoe u hiermee thuis aan de slag kunt gaan. 

 

Inloggen op Gynzy 

Uw kind kan via www.gynzykids.com inloggen met de volgende inlognaam en pincode: 

Gebruikersnaa

m 
 

Wachtwoord  

 

U ziet het volgende scherm met bovenin vier tegels 

http://www.gynzykids.com/
http://www.gynzykids.com/


 

U opent het werkboek door op de Wereld Kleuters te klikken. Hier ziet u de Werelden Getallen, 

Meten, Meetkunde en Beginnende geletterdheid. U kunt met uw kind in alle vier de Werelden 

oefenen. 

 

Door op bijvoorbeeld getallen te klikken komt u in het volgende scherm: 

 

U ziet hier verschillende opgaven voor getallen en binnen deze opgaven zit een opbouw.  



 

Wij adviseren u om gewoon bij het begin te beginnen als uw kind nog nooit in Gynzy heeft gewerkt. 

Dit is bij getallen de eerste wereld “Herkennen van hoeveelheden”. U opent deze en ziet de eilanden 

met de letters A, B en C. Begin dan gewoon met A. Mocht dit te makkelijk zijn dan kunt samen met 

uw kind kijken of een volgende letter wellicht beter past of een volgende wereld zoals “Kennen van 

getallen”.  

Voorlezen 

Gynzy kent u een voorleesfunctie. Indien uw kind de opdracht niet snapt kan 

uw kind de vraag laten voorlezen door op het microfoontje te klikken. 

 

Werk in alle Werelden 

U kunt met uw kind dus in alle Werelden werken en wij adviseren u niet alleen met de Getallen aan 

de slag te gaan maar ook in de werelden Meten, Meetkunde en Beginnende geletterdheid. 

 

De overige tabbladen binnen Gynzy 

Taken 

Deze hebben wij niet gevuld en is niet van toepassing. 

Oefenen 

Veel oefeningen zijn van toepassing voor bovenliggende klassen en niet van toepassing voor de 

kleuterklassen. 

Spelen 

Binnen spelen staan veel leuke spelletjes voor de kleuters zoals gummen, draaien en vormpuzzels. 

Het is goed om te weten, dat deze allemaal gegarandeerd reclame vrij zijn en allemaal een educatief 

karakter hebben. 

Wij kunnen bekijken hoe uw kind de lessen gemaakt heeft en houden goed bij waar hij/zij later nog 
extra uitleg over nodig heeft: tijdens een vragenuurtje, of wanneer wij uw kind weer op school 
kunnen verwelkomen. 

Wij hopen dat uw kind snel weer naar school kan, maar tot die wensen wij hem/haar veel leerplezier 
met Gynzy! 

 

Vriendelijke groet,  

 

Juf/meester 

 

 



6. Chromebook uitleenformulier 
 

Uitleenformulier chromebooks  

 

 

 

Overeenkomst gebruik HP  Chromebook Nicolaas Beetsschool                   

Chromebook nr.___________ 

 

Ondergetekende verklaart dat de Chromebook van school enkel wordt gebruikt voor het maken van 

het huiswerk en de oefenstof voor de lessen die zijn opgegeven vanuit school. 

Op de Chromebook wordt alleen gewerkt binnen het school MOO account van de leerling. 

Op de Chromebook worden geen andere  bestanden opgeslagen dan enkel die bestanden die binnen 

het MOO account kunnen worden opgeslagen. 

Ondergetekende is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de Chromebook. 

Bij het defect raken van de Chromebook of bij het niet goed functioneren van de programma’s wordt 

dit direct gemeld aan de ICT-er van de school. Dit kan via het volgende mailadres: 

marise.bartels@twijs.nl 

 

Ondergetekende_________________________________________ 

 

Ouder van ______________________________________________ 

Groep _________ 

 

 

Namens de school_______________________________________ 

 

 

 

file:///C:/Users/Kirstin%20van%20den%20Berg/Documents/marise.bartels@twijs.nl


7. A rooster benodigdheden 
Benodigdheden groep 1/2 Benodigdheden groep 3 en 4 Benodigdheden groep 5 t/m 8 

Werkbladen thema 
kleuterplein 

Rekenen pluspunt: werkboek 
Overige materialen Pluspunt 
pluswerk 
 

Rekenen pluspunt: 
opdrachtenboek 
Werkboek 
schrift 
pluswerk 

 Taal Staal: 
Bronnenboek 
Werkboek 
pluswerk 

Taal Staal:  
bronnenboek 
Werkboek 
pluswerk 
 

 Spelling: staal  
Werkschrift 
dicteeschrift 
Klapper 
pluswerk 

Spelling: staal  
Werkschrift 
dicteeschrift 
Klapper  
pluswerk 

 VLL: 
werkboek 
leesboek  
leesklapper 

Engels: take it easy 
Werkboek 

 Schrijven (Pennenstreken) 
 

Blits  
Bronnenboek 
werkboek 

 Estafette (groep 4 en 5) 
Leesboek 
Werkboek 
 

Vierkeerwijzer gemaakte en 
onafgemaakte opdrachten 
Notitieboek 

 leesboek Leesboek 

   
 

  



 

7.b rooster lesmateriaal ophalen (voorbeeld om aan te passen) 
Leerlingen kunnen volgens onderstaand schema hun lesmaterialen halen (hiervan kan niet 

worden afgeweken) Houd gepaste afstand en blijf niet op school hangen. Graag 1 persoon per 

kind spullen op laten halen.  *Loop voor lesmateriaal van broertjes/zusjes even binnen. 

datum 

3A  14:00 – 14:10  

14:10 – 14:20   

14:20 – 14:30  

3B 14:30 – 14:40  

14:40 – 14:50  

14:50 – 15:00  

4A 14:30 – 14:40  

14:40 – 14:50  

14:50 – 15:00  

4B 15:00 – 15:10  

15:10 – 15:20  

15:20 – 15:30  

5A 14:00 – 14:10   

14:10 – 14:20  

14:20 – 14:30  

5B 15:00 – 15:10  

15:10 – 15:20  

15:20 – 15:30  

6A 14:00 – 14:10  

14:10 – 14:20  

14:20 – 14:30  

6B 14:30 – 14:40  

14:40 – 14:50  

14:50 – 15:00  

7A 14:00 – 14:10  

7B 14:10 – 14:20  

8A 14:20 – 14:30  

8B 14:00 – 14:10  

 
datum 

1/2A 12:00 – 12:10  

12:10 – 12:20  

12:20 – 12:30   

1/2B 12:30 – 12:40  

12:40 – 12:50  

12:50 – 13:00  

1/2C 12:00 – 12:10  

12:10 – 12:20  

12:20 – 12:30  

1/2D 12:30 – 12:40  

12:40 – 12:50  

12:50 – 13:00  



8. format weektaak 

Maandag  datum        

Vak  Les  zelf  Opmerking  Gedaan?  

Lezen  Leesportfolio   X      

Rekenen          

Spelling          

Taal          

Blits          

  

Dinsdag          

Vak  Les  zelf  Opmerking  Gedaan?  

Lezen  Leesportfolio        

Rekenen          

Spelling          

Taal          

Engels          

  

Woensdag          

Vak  Les  zelf  Opmerking  Gedaan?  

Lezen  Leesportfolio  X      

Rekenen          

Spelling          

Taal          

  

Donderdag          

Vak  Les  zelf  Opmerking  Gedaan?  

Estafette  Vloeiend & Vlot  X      

Rekenen          

Spelling          

Taal          

nieuwsbegrip          

  

Vrijdag          

Vak  Les  zelf  Opmerking  Gedaan?  

Lezen  Leesportfolio  X      

Rekenen          

Spelling          

Taal          

          

  
  
  
  



  
Klaarwerk          

Vak  Les  zelf  Opmerking  klaar  

rekenen  **    oefenen blok  
*** 2 blz pluspunter  
         kienwerk  

x      

taal  **Taal verkennen en   
spelen met taal,   
*** pluswerk  

x      

spelling  Werkwoordspelling blok,   
*** pluswerk  

x      

computer  Rekenen, taal, spelling  x  15 minuten    

Engels  Extra’s unit   x      

  
  
 

 

9. Google Meet agenda – (voorbeeld) 
Naast het contactmoment om 09.30 uur en 14.00 uur in ons virtuele klaslokaal is het ook mogelijk 

jouw leerkracht privé te spreken. Je kunt nu een afspraak maken door je in te schrijven onder 

deze nieuwspost. De agenda wordt iedere keer bijgewerkt.  

Agenda - juf  

08.30 uur:  
09.00 uur: kind (vergaderingscode: kind)  
09.30 uur: Groep 8 (vergaderingscode: groep8beets)  
10.00 uur:  
10.30 uur:  
11.00 uur:  
11.30 uur:  
12.00 uur: pauze, niet beschikbaar  
13.00 uur:  
13.30 uur: Extern overleg, niet beschikbaar  
14.00 uur: Groep 8 (vergaderingscode: groep8beets) 
14.30 uur: 

 

10.Richtlijnen vanuit het bestuur 
Vanuit het bestuur is er een aantal richtlijnen gegeven, passend bij de omstandigheden, om het 

thuisonderwijs in te richten. Deze richtlijnen hebben wij verwerkt in onze werkwijze.   

 1. Ambitie 1: Hou de kinderen in het leerritme; voorzie in twee uur onderwijsaanbod per dag voor iig 

leerlingen uit groep 3 t/m 8. 

 2. Ambitie 2: Richt je in je aanbod op behoud van vaardigheden, dus biedt met daarbij passende 

(digitale) middelen oefenstof aan. 

 3. Ambitie 3: Waar mogelijk probeer je kinderen nieuwe stof te laten leren, ga je verder met de 

leerstof vwb taal en rekenen. 

Daarnaast vragen ze ook om rekening te houden met onderstaande punten: 



- inzetten op een gedifferentieerde instructie; uitgaan van verschillende instructiemomenten 
op een ochtend/dag; 

- gaan voor afwisseling tussen digitaal verwerken en schriftelijk verwerken (papier houdt de 
voorkeur voor met name begrijpend lezen); 

- inzetten op het ontlasten van ouders bij de ondersteuning van het thuisonderwijs; 
- helder communiceren over de (dag)planning. 

In de praktijk wijst het soms toch anders uit. Wees hierin realistisch, je doet dit waar mogelijk en bij 

bereik van veel leerlingen van je klas.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


