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Wintertijd 

Vanaf de herfstvakantie is de wintertijd weer van kracht en gaan wij richting de 

kerstdagen en het nieuwe jaar. Voor de herfstvakantie hebben we vrij lang 

roosterproblemen gehad en uiteindelijk zijn deze problemen, met bloed, zweet en 

tranen, opgelost. Dit proces heeft langer geduurd dan ons lief was, maar gelukkig is 

het probleem nu de wereld uit. De leerlingen van leerjaar 1 hebben een mooi 

schoolkamp in Lage Vuursche achter de rug en dat schept een band. De nieuwe 

leerlingen zijn langzaam maar zeker gewend geraakt aan de school en voelen zich al 

zichtbaar thuis. Alle ouders en verzorgers die nieuw zijn op onze school wil ik van 

harte welkom heten op onze school en wil u uitnodigen om bij vragen over uw kind of 

de school contact met ons te zoeken. Samen, leerlingen-ouders-school, zorgen wij 

voor de beste opleiding en begeleiding van onze leerlingen, zoals in onze missie en 

visie staat verwoord: 

Missie: 

De Apollo biedt leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben in een 
kleine veilige setting, de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen tot 
zelfbewuste, zelfstandige, verantwoordelijke en mondige mensen. Ons onderwijs 
heeft tot doel dat de leerlingen kunnen doorstromen naar passend vervolgonderwijs 
en dat de leerlingen zijn toegerust om optimaal te functioneren in de maatschappij. 
Visie: 
Onze uitgangspunten zijn 

 Veiligheid, 

 Leren in kleine klassen, 

 Een éénduidige aanpak, 

 Positieve en voorspelbare benadering, 

 Maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied, 

 Ontwikkeling van sociale vaardigheden. 

 Ondersteuning in de klas 

 Ouderparticipatie 
 

Met vriendelijke groet, 

Mw. Gerda Heringa 

Directeur De Apollo 
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1. De medewerkers 
Op dit moment is Mw. Angela de Wit, onze docent handvaardigheid, nog niet 

voldoende hersteld om haar lessen te kunnen geven. Dhr. Daan van Tulder vervangt 

haar. 

 

2. Vakantieregeling 2018-2019 

Kerstvakantie:         zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie:  zaterdag 16 februari tot en met zondag 24 februari 2019 
Meivakantie:           zaterdag 20 april tot en met zondag 5 mei 2019 (incl. Pasen) 
Hemelvaart:            donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 
2e Pinksterdag:       maandag 10 juni 2019 
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JAARPLANNING de Apollo 2018-2019

Week

lesweek 

(1/2 

trimester)

Datum Dag Activiteit Leerlingen

44 OB: 2-1

BB lj3:1-7

BB lj4:1-7

29-okt ma toetsvrije dag schoolbreed

30-okt di SE week 1 lj 4

Bezoek wijkagent leerjaar 1+2?

31-okt wo SE week 1 lj 4

Bezoek wijkagent leerjaar 1+2?

1-nov do SE week 1 lj 4

Bezoek wijkagent leerjaar 1+2?

2-nov vr SE week 1 lj 4

Bezoek wijkagent leerjaar 1+2?

3-nov za

4-nov zo

45 OB: 2-2

BB lj3:1-8

BB lj4:2-1

5-nov ma SE week 1 lj 4

6-nov di

7-nov wo 2e lesuur start leerjaar 1T-Apollo-

uur

8-nov do

9-nov vr deadline cijfer SE week 1 lj 4

10-nov za

11-nov zo

46 OB: 2-3

BB lj3:1-9

BB lj4:2-2

12-nov ma

13-nov di Bespreken SE1-leerjaar 4

Promodag Topscore leerjaar 1

14-nov wo

15-nov do

16-nov vr

17-nov za

18-nov zo

47 OB: 2-4

BB lj3:1-10

BB lj4:2-3

19-nov ma

20-nov di 19.30-21.30 uur ouderraad

21-nov wo 10.00-14.15 uur leerjaar 3 

IDFA:Echoes of IS 

22-nov do

23-nov vr 19.00-23.00 uur Halloween Party

Studiekeuzebeurs Utrecht-

leerjaar 3

24-nov za

25-nov zo

48 OB: 2-5

BB lj3:1-11

BB lj4:2-4

26-nov ma

27-nov di 8.45-17.00 uur studiedag team Leerlingen hele dag vrij

28-nov wo

29-nov do 19.30-21.00 uur Informatieavond 

basisscholen

30-nov vr

1-dec za

2-dec zo

49 OB: 2-6

BB lj3:1-12

BB lj4:2-5

3-dec ma SE week 1 Lj 3

4-dec di

5-dec wo SE week 1 Lj 3

Sinterklaas OB

6-dec do SE week 1 Lj 3

7-dec vr SE week 1 Lj 3

8-dec za

9-dec zo

50 OB: 3-1

BB lj3:2-1

BB lj4:2-6

10-dec ma

11-dec di

8.45-13.00 uur 

Rapportvergadering leerjaar 1+2

Alle leerlingen starten om 

13.15 uur

12-dec wo

13-dec do SE week 2 lj 4

Start rapportgesprekken leerjaar 

1+2

14-dec vr Paarse Vrijdag

9.00-13.00 uur Raad van Toezicht 

op De Apollo

SE week 2 lj 4                               

deadline cijfers SE week 1 LJ 3

15-dec za

16-dec zo

51 OB: 3-2

BB lj3:2-2

BB lj4:2-7

17-dec ma SE week 2 lj 4

Deadline rapportgesprekken 

leerjaar 1+2

18-dec 19.30-21.30 uur ouderraad

19-dec wo SE week 2 lj 4

20-dec do Start rapportgesprekken leerjaar 

3

21-dec vr

22-dec za

23-dec zo

52 24-dec ma Kerstvakantie

25-dec di 1e Kerstdag

26-dec wo 2e Kerstdag

27-dec do

28-dec vr

29-dec za

30-dec zo

1 31-dec ma Kerstvakantie

1-jan di

2-jan wo

3-jan do

4-jan vr

5-jan za

6-jan zo

2 OB:3-3

BB lj3:2-3

BB lj4:3-1

7-jan ma toetsvrije dag schoolbreed

openen inschrijving 10 

minutengesprekken
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4. Leerlingen van leerjaar 1- Laptop nieuws 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Ondanks dat de leerlingen nog niet kunnen opladen in hun schoolkluis willen wij niet 
langer wachten met het inzetten van de laptop. Deze zullen na de herfstvakantie 
nodig zijn op school. Wij zijn in samenwerking met onze leverancier bezig om de 
laadpunten in de kluisjes te realiseren, helaas weten wij nog niet wanneer deze er 
precies zullen zijn.  
Met vriendelijke groeten, 
Maarten Ombre 
Schoolopleider/docent geschiedenis/ICT-coördinator  
 

 

5. Office 365 voor De Apollo- leerlingen 

Elke leerling van De Apollo heeft de mogelijkheid om thuis en op school in Office 365 

te werken. Leerlingen kunnen gebruik maken van de diverse applicaties, zoals 

Outlook voor hun email, maar ook Word, PowerPoint en Excel. 

De leerlingen hebben tijdens de ITTL-of mentorles geleerd om in te loggen in hun 

online omgeving die vanuit de school en elke andere plek met internet bereikbaar is. 

Om in deze omgeving te komen moeten leerlingen inloggen op mijn.zaam.nl of 

mijn.deapollo.nl, dit kunnen leerlingen doen met hun gebruikersnaam die tevens 

dienst doet als hun emailadres. 

z+leerlingnummer@zaam.nl voorbeeld: z123456@zaam.nl 

Eenmaal in de omgeving kan iedere leerling van ZAAM naast het gebruik van de 

Office online applicaties de Office 2016 applicaties downloaden voor nog meer 

functionaliteit. Dit kan per leerling op vijf apparaten geïnstalleerd worden. 

Hieronder volgen een aantal links met uitleg over het gebruik van de ZAAM Office 

365 omgeving en ook de instructie om de Office 2016 programma's te installeren op 

uw device. 

 Link met instructie filmpje met uitleg over de ZAAM Office 365 omgeving:  
https://www.youtube.com/watch?v=duTo0qNmAgc&feature=youtu.be 

 Link van Microsoft met uitleg over alle Office 365 producten voor scholen en 
studenten: 
https://support.office.com/nl-nl/article/snel-aan-de-slag-met-office-25f909da-

3e76-443d-        94f4-6cdf7dedc51e?ui=nl-NL&rs=nl-

NL&ad=NL#ID0EAADAAA=Thuisgebruik_en_Studenten 

 Link om naar handleiding voor het downloaden van de Office 2016 applicaties: 
https://stichtingzaam-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EZ05OZEk6PxJidk7XcKz5I

QB1BH9txQfZj_ZaX8okzOT0Q?e=WpAl8O 

 Switch instructie: 

mailto:z+leerlingnummer@zaam.nl
mailto:z123456@zaam.nl
https://www.youtube.com/watch?v=duTo0qNmAgc&feature=youtu.be
https://support.office.com/nl-nl/article/snel-aan-de-slag-met-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL
https://support.office.com/nl-nl/article/snel-aan-de-slag-met-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL
https://support.office.com/nl-nl/article/snel-aan-de-slag-met-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL
https://stichtingzaam-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EZ05OZEk6PxJidk7XcKz5IQB1BH9txQfZj_ZaX8okzOT0Q?e=WpAl8O
https://stichtingzaam-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EZ05OZEk6PxJidk7XcKz5IQB1BH9txQfZj_ZaX8okzOT0Q?e=WpAl8O
https://stichtingzaam-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EZ05OZEk6PxJidk7XcKz5IQB1BH9txQfZj_ZaX8okzOT0Q?e=WpAl8O
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https://stichtingzaam-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EebEde-

nuzlCvMlJMN3hXYcBADvkHg4xpCixHFAd1VCeuQ?e=i0ebfE 

Heel veel plezier met je nieuwe ZAAM-Office 365 omgeving! 

 
6. Wachtwoord vergeten voor leerlingen 

STAP 1: Wanneer je het wachtwoord niet meer weet, ga dan via een apparaat met 
internet, (bijvoorbeeld je mobiel met 3of 4 g internet) naar mijn.zaam.nl of 
mijn.deapollo.nl   
 STAP 2: Voer je leerlingnummer in (voorbeeld z12345@zaam.nl) klik op volgende. 
Wanneer je je leerlingnummer niet meer weet, deze staat ook als stamnummer in je 
Magister 
STAP3: Daarna klik je op wachtwoord vergeten en volg je de stappen zoals 
aangegeven. Je wordt nu gevraagd naar de antwoorden van de beveiligingsvragen 
die je eerder hebt ingevoerd of om herstel via je 06-nummer of een ander e-
mailadres. 
STAP 4: Wanneer je dit hebt gedaan moet je een nieuw wachtwoord instellen en heb 
je weer toegang tot je account. Mocht er staan dat je account vergrendeld is dan 
moet er contact worden gezocht met de systeembeheerder. In dit geval kun je het 
niet zelf oplossen.  
STAP 5: Met dit nieuwe wachtwoord kun je inloggen in jouw ZAAM/APOLLO-
omgeving en is tevens je aanmelding voor het WIFI-netwerk op school. 
 
Dhr. Maarten Ombre 

7. Van de ouderraad 

Sinds vorige 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. 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 
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