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De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2017-2018   Jaargang 4, nummer 1 

Op naar de herfstvakantie 
Nog een laatste schoolweek en dan gaan we genieten van de herfstvakantie. Op dit 
moment hebben we prachtig zomerweer, maar door de vallende blaadjes weten we 
dat de herfst begonnen is. De afgelopen weken waren drukke en intensieve weken 
met veel leerling activiteiten en hebben de nieuwe leerlingen de school goed leren 
kennen. De leerlingen van leerjaar 1 beginnen zich thuis op school te voelen.  
De leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2 hebben schitterende schoolkampen achter 
de rug en de reguliere lessen zijn nu gestart en de uitval van de lessen zal vanaf nu 
verminderen.  
Op school hebben we de migratie van ons ICT- netwerk achter de rug en na een wat 
moeizame opstartperiode merken we nu grote digitale verbeteringen op school. Alle 
docenten hebben een laptop. De komende tijd gaan  we de beamers in alle lokalen 
vervangen. Verder gaan we samen met de ICT- coördinator aan de slag om de 
digitale wereld meer in ons onderwijs te betrekken. We gaan b.v. werken aan een 
plan om de leerlingen na de zomervakantie 2018 met hun eigen device op school te 
laten starten. We houden u van deze nieuwe ontwikkelingen op de hoogte. In deze 
ouder-Apollonia stelt de nieuwe voorzitter van de ouderraad zich aan u voor, de heer 
Hans van der Heijden.  
Ik wens u veel plezier met het lezen van deze ouder-Apollonia. En mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met de school opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerda Heringa 
Directeur De Apollo 
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1. De medewerkers 

Onze tekendocent Mw. Janet ten Wolde heeft een operatie ondergaan en zij moet de 

komende zes weken van deze operatie herstellen. Mw. Denise Roosenboom neemt 

een groot gedeelte van haar lessen over en Mw. Angela de Wit zal twee lessen voor 

haar rekening nemen. 
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Helaas heeft de nieuwe docent cultuur vorige week besloten dat De Apollo niet de 

school voor haar is, wij zijn nu op zoek naar een nieuwe docent en hopen na de 

herfstvakantie een nieuwe docent te kunnen benoemen. 

 

2. Vakantieregeling 2017-2018 

Herfstvakantie :zaterdag 21 oktober tot en met zondag 29 oktober 2017  
Kerstvakantie  :zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018  
Voorjaarsvakantie :zaterdag 24 februari tot en met zondag 4 maart 2018  
Goede Vrijdag :vrijdag 30 maart 2018  
2e Paasdag  :maandag 2 april 2018  
Koningsdag  :vrijdag 27 april 2018  
Meivakantie  :zaterdag 28 april tot en met zondag 13 mei 2018  
2e Pinksterdag :maandag 21 mei 2018  
Zomervakantie :zaterdag 21 juli tot en met zondag 2 september 2018 

3. Oudergesprekken leerjaar 1 tot de herfstvakantie  

 

De kennismakingsgesprekken voor onze leerlingen uit leerjaar 1 zijn in volle gang. 

Deze gesprekken vormen de basis van een goede gezamenlijke begeleiding van uw 

zoon of dochter op de Apollo. Mocht er nog geen afspraak  met u en de mentor 

gepland zijn, dan wordt er spoedig contact met u opgenomen. 

 

4. Veiligheid in de wijk 
 
De Apollo werk nauw samen met de ondernemers, buurtbewoners en de wijkagent 
om zorg te dragen voor een prettige en veilige samenleving in de wijk. Helaas 
ontvangen wij ook berichten dat dit voor sommige van onze leerlingen een belangrijk 
leerpunt is. Het kinderdagverblijf dat op de weg naar de Jumbo ligt is regelmatig 
lastig gevallen door leerlingen die de deur open trekken en rommel naar binnen 
gooien en schreeuwen. Wij nemen deze zaken serieus en vertrouwen erop dat alle 
ouders en verzorgers ons bijstaan wanneer er een gerichte melding van overlast 
binnenkomt. De wijkagent heeft ons verteld dat er binnenkort strengere 
legitimatiecontrole uitgevoerd zal worden in de wijk omdat veel jongeren van de 
verschillende scholen in de buurt hangen voor, tijdens en na schooltijden. De 
legitimatieplicht geldt vanaf 12 jaar en levert bij ontbreken van een geldig ID een 
pittige boete op. De Apollo is op dit moment in gesprek met de verschillende 
ondernemers voor stageplaatsen voor onze leerlingen om zo een positieve sociale 
binding met elkaar te krijgen. 

 
5. Stageplaatsen gezocht. 

 
Dit schooljaar zullen alle leerlingen uit het derde leerjaar een stage lopen. De stage 
is een belangrijk onderdeel van het loopbaan portfolio dat een verplicht deel is van 
het eindexamenprogramma van leerlingen in het VMBO. Het is een flinke klus om 
genoeg goede stageplekken voor onze leerlingen te verzamelen. Vandaar dat we u 
als ouder vragen om in uw omgeving navraag te doen voor passende stageplaatsen. 
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Misschien heeft u zelf de mogelijkheid om een stageplaats aan te bieden, dan horen 
wij dat graag. 
De stage vindt plaats in de laatste weken voor de zomervakantie. Elke 
geïnteresseerde stageaanbieder ontvangt na aanmelding uitgebreide informatie over 
de stage en kan daarna een keuze maken of zij een bijdrage kunnen leveren. 
Lijkt het u leuk een rol te spelen in de ontwikkeling van een van onze leerlingen> 
Geeft u zich dan op bij onze decaan per email.  
K.Hoogeweg@deapollo.nl 
 

 
6. Thema ouderavonden bureau Horizon van 18.30-20.15 uur 

 
Dit schooljaar organiseert de school een aantal thema ouderavonden met bureau 
Horizon, uw kind volgt in de week van de ouderavond dezelfde workshop. Zo bent u 
goed op de hoogte met welke onderwerpen uw kind bezig is en dat kan een 
stimulans zijn voor het gesprek thuis. Elke ouderavond start om 18.30 uur met een 
inloop met koffie en thee, de workshop start om 18. 45 uur en rond 20.15 uur is de 
avond afgelopen. De mentoren van het desbetreffende leerjaar zijn op deze avond 
aanwezig. 
 
Leerjaar 1 
19-10-2017 :  workshop leerlingen leerjaar 1: pesten doet pijn 
19-10-2017 :  ouderavond leerjaar 1: pesten doet pijn 
20-10-2017 :  workshop leerlingen leerjaar1: pesten doet pijn 

Pesten doet pijn" 

Wat: Interactieve theaterworkshop over pesten in het voortgezet onderwijs. 

Doel: Het verminderen en het voorkomen van het pesten op het voortgezet 

onderwijs. Een workshop over respect, veiligheid en over het mogen zijn wie je bent. 

Voor wie: De workshop is zeer geschikt voor leerlingen 1e klas middelbare school. 

Leerjaar 2 
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07-11-2017 :  workshop leerlingen  leerjaar 2: cyberpesten 
09-11-2017 : ouderavond leerjaar 2: cyberpesten 
10-11-2017 :  workshop leerlingen  leerjaar 2: cyberpesten 

Cyberpesten "Valentijnsdag" 

Wat: Interactieve theaterworkshop over cyberpesten. 

Doel: Het terugdringen van alle vormen van cyberpesten. 

Waarom: Cyberpesten is in deze tijd van smartphones en internet een vorm van 

pesten die dramatisch grote vormen aanneemt. We laten in deze workshop zien wat 

voor verstrekkende gevolgen cyberpesten kan hebben. We bespreken alle vormen 

van pesten en maken duidelijk dat ieder mens recht heeft op veiligheid en 

bescherming van zijn privacy. 

Voor wie: De workshop is zeer geschikt voor leerlingen 2e klas middelbare school. 

Een workshop die naadloos aansluit op de workshop 'Pesten doet pijn' die voor de 

eerste klas uitermate geschikt is. 

Leerjaar 4 
04-12-2017 :  ouderavond leerjaar 4: homoseksualiteit& tolerantie 
04-12-2017 : workshop leerlingen  leerjaar  4: homoseksualiteit & tolerantie 

Homoseksualiteit & tolerantie 

"Vrienden" 

Wat: Interactieve theaterworkshop over homoseksualiteit & tolerantie. 

Doel: Onze ervaring is dat veel leerlingen vooroordelen hebben over 

homoseksualiteit. Met deze workshop willen we negatieve beeldvorming over homo’s 

en homohaat terugdringen. Bewustwording over echte tolerantie en acceptatie. Een 

workshop over respect en mogen zijn wie je bent. 

Voor wie: Deze interactieve theaterworkshop is zeer geschikt voor leerlingen van het 

Voortgezet Onderwijs vanaf de 2e klas en het Middelbaar Beroepsonderwijs. 

Leerjaar 3 
29-01-2018 :  workshop leerlingen leerjaar 3: drank en verslaving 
30-01-2018 :  workshop leerlingen leerjaar 3: drank en verslaving 
30-01-2018 :  ouderavond leerjaar3: drank en verslaving 

Drank en verslaving 

"Keuzes & kansen" 

Wat: Interactieve theaterworkshop over alcohol- en drugsmisbruik. 

Doel: De doelgroep laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van het maken van 

verkeerde keuzes. We richten ons op drank- en drugsgebruik. Een belangrijk 

onderdeel is de grote invloed van anderen op onze keuzes. Jouw kans is jouw eigen 

keuze. 
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Voor wie: Deze interactieve workshop is zeer geschikt voor de hogere klassen van 

het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Onderwijs. 

7. Programma tot de kerstvakantie januari 2018 

14-okt za   

15-okt zo   

16-okt ma Plaatsen werkwijzers periode 2 in Magister 
Cito 0 lj 1 inhaalmoment                                      
 

17-okt di  

18-okt wo   

19-okt do workshops leerjaar 1(1B+1C) bureau Horizon pesten 
doet pijn 
19.30-20.30 uur Ouderavond pesten lj 1 

20-okt vr workshops leerjaar 1(1A+1H) bureau Horizon pesten 
doet pijn 
deadline OPP gesprekken   lj1 

21-okt za   

22-okt zo   

23-okt ma Herfstvakantie 

24-okt di   

25-okt wo   

26-okt do   

27-okt vr   

28-okt za   

29-okt zo Start werkwijzers periode 2 

30-okt ma Toets en huiswerkvrije dag 
 

31-okt di  

1-nov wo SE week 1 

2-nov do SE week 1 
14.30-17.00 uur deelraad 

3-nov vr SE week 1 
 

4-nov za   

5-nov zo   

6-nov ma SE week 1 
 

7-nov di workshops horizon cyberpesten lj 2  
SE week 1                                
veldwerkdag economie lj3 
 

8-nov wo   
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9-nov do 9.00-12.30 uur Talentscan bij ZAAM                                                         
18.30-20.15 uur thema ouderavond cyberpesten 

10-nov vr workshops horizon cyberpesten lj 2 

11-nov za   

12-nov zo   

13-nov ma Cijfers leerjaar 4 inleveren  

14-nov di  Aangepast rooster zie Magister 
8.45-11.45 Oplossingsgerichte gespreksvoering   groep 
1+3                           
 

15-nov wo inschrijving Magister tafeltjesmiddag lj 4 

16-nov do  

17-nov vr Sluiten inschrijving tafeltjesmiddag 

18-nov za   

19-nov zo   

20-nov ma bijeenkomst sectieleiders 15:30 

21-nov di 8.45-10.15 uur Sectieochtend bespreken resultaten Cito                                             
15:45 - 17:30 tafeltjesmiddag lj 4                   
19.30-21.00 uur Informatieavond ouders groep 7/8  

22-nov wo   

23-nov do   

24-nov vr Beroepskeuzebeurs LJ4 

25-nov za   

26-nov zo   

27-nov ma   

28-nov di bespreken Cito 0 lj 1  
8.45-10.00 uur Team en leerlingen  mentoroverleg en 
LOB                                              
15:45- 16:30 bijeenkomst leerjaarmentoren Cito en LOB               

29-nov wo aangepast rooster zie Magister 
 

30-nov do deadline cijfers LJ 123 
 
  

1-dec vr Paarse vrijdag 
digitaal aanleveren SE's en PW's roosters SE en PWW 
week verspreiden                                   

2-dec za   

3-dec zo   

4-dec ma Plaatsen werkwijzers periode 3 Magister 
Rapportbespreking lj 1 14:15 - 16:30                                                         
LJ4 bureau horizon homoseksualiteit  
18.15-20.15 uur themavond ouders 
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5-dec di 8.45-10.00 uur Sectieochtend                                                   
10.30-12.00 uur Sinterklaas                              
12.30-16.30 uur Rapportvergadering LJ 2/3 
12.15-16.30 uur Scholing wpb                   

6-dec wo Start Rapportgesprekken mentoren  

7-dec do rapportgesprekken                                         school open 
tot 19:30   
14.30-17.00 uur deelraad                                                                     

8-dec vr rapportgesprekken                                         
Paarse vrijdag 

9-dec za   

10-dec zo Start werkwijzers periode 3 

11-dec ma   

12-dec di deadline rapportgesprekken                     
 

13-dec wo openen inschrijving tafeltjesavond 

14-dec do SE week 2 
workshop 3: Privacy 

15-dec vr SE week 2                                 
sluiten inschrijving tafeltjesavond 

16-dec za   

17-dec zo   

18-dec ma SE week 2  
15.30-16.30 uur bijeenkomst sectieleiders 

19-dec di SE week 2           
Tafeltjesavond van 15:45 - 19:00                                                      
Start sectorwerkstuk LJ4                  

20-dec wo SE week 2  

21-dec do SE week 2       
17.00-19.30 uur Kerstdiner lj 1                             

22-dec vr 9.00-12.00 uur kerstontbijt lj 2-3-4 

23-dec za   

24-dec zo   

25-dec ma kerstvakantie 

 

8. Afname AMN Talentscan  

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 4,  

Onze school is geselecteerd voor de pilot ‘Talentscan in het VMBO’. De Talentscan 
is kort gezegd een persoonlijkheids-, competentie- en cognitieve vaardigheden test. 
De scan wordt al geruime tijd gebruikt als hulpmiddel bij de intake op verschillende 
MBO’s. Wij maken deel uit van de groep die onderzoekt of een afname van dezelfde 
test in de vierde klas van het VMBO leidt tot een beter gefundeerde keuze voor een 
vervolgopleiding. De test zal op school afgenomen worden en duurt ongeveer 2,5 
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uur. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind deelneemt aan de test, kunt u dat 
aangeven bij onze decaan, dhr K. Hoogeweg, k.hoogeweg@deapollo.nl.  

 
9. Duurzaamheid 

 

In het kader van het thema duurzaamheid heeft de Nederlandse jeugdraad twee 

gastlessen gegeven aan 3 havo. Met de thema’s duurzaam dieet en duurzame mode 

zijn de jongens de verdieping bij het aardrijkskunde thema ingegaan. De 

gastsprekers zijn ook vertegenwoordigers voor de jeugd bij de VN. De lessen zijn 

een voorbereiding op de eerste geo future module die de aardrijkskunde docenten 

schrijven voor onze geo future school.  
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10. Trots op 5 oktober tijdens de BattleZ op onze leerlingen 

 

Onze scholengroep ZAAM bestaat 5 jaar en heeft daarvoor de BattleZ 

georganiseerd. Alle scholen van ZAAM konden hun idee voor goed onderwijs 

presenteren om zo een flinke subsidie binnen te slepen. Een team van onze 

leerlingen heeft donderdag een fantastische pitch neergezet. Iedereen was onder de 

indruk: de zaal,tijdens interviews gaven een aantal leerlingen aan dat het idee van 

De Apollo:’Ínternationaliseren’ moest winnen, Directeur Redmer Kuiken roemde met 

name de verbale kracht van deze leerlingen. En zelfs op het ondersteuningsbureau 

van ZAAM kwam de directie vrijdag mensen tegen die vonden dat De Apollo had 

moeten winnen. En jammergenoeg is dat niet gelukt, we zijn zonder prijs naar huis 

gegaan. Heel erg jammer. Toch heeft Maarten Ombre, docent geschiedenis en ITTL 

aangegeven dat hij door wil gaan met dit idee van Internationaliseren en we gaan op 

zoek naar een manier om dat te doen.We houden u op de hoogte! 
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11. De ouderraad van De Apollo 

 

Sinds dit schooljaar ben ik de voorzitter van de Ouderraad. Met vijf andere betrokken 

ouders van Apollo-leerlingen geven wij de schoolleiding advies. Wij doen dat op een 

positieve manier. Maar wij weten ook als geen ander hoe onze kinderen in elkaar 

zitten en wat zij nodig hebben. Speerpunten dit jaar zijn de onderwijskundige 

ontwikkeling van het onderwijs, de automatisering en de mogelijke mobilisering van 

ouders bij dingen waar de school zelf niet aan toe komt. Wij horen het graag als U 

onderwerpen heeft voor de Ouderraad. En uiteraard bent U van harte welkom om 

mee te praten! 

Hans van der Heijden  

ouderraad@deapollo.nl 

 

 

 


