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Welkom op De Apollo
•Gerda Heringa, directeur

•Charlotte Gabel, zorgcoördinator

•Annemiek Groot, leerjaarcoördinator onderbouw



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



De Apollo: Visie
Veiligheid

Leren in kleine klassen

Eenduidige aanpak

Positieve en voorspelbare benadering

Maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied

Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Ondersteuning in de klas

Ouderparticipatie is belangrijk  



Ons onderwijs
•VMBO-T

Leerjaar 1 t/m 4

•HAVO onderbouw
Leerjaar 1 t/m 3

•Havo bovenbouw

- Leerjaar 4 vanaf augustus 2020 

- Leerjaar 5 vanaf augustus 2021



Leerstromen
KENMERKEN VMBO-T

•2-jarige onderbouw

•2-jarige bovenbouw

•Maximaal 16 leerlingen in klas 1

•Maximaal 18 leerlingen in klas 2,3,4

KENMERKEN HAVO

•HAVO programma leerjaar 1-2-3
•Vanaf aug 2020 starten met leerjaar 4
•Vanaf aug 2021 starten met leerjaar 5 
Maximaal 16  leerlingen in klas 1
•Maximaal 18 leerlingen in klas 2,3,4,5

Plaatsing op basis van dossieranalyse



Tussenvoorziening :  
wij zijn geen regulier en geen 
speciaal onderwijs

Wij zijn een school voor  leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte als 
gevolg van:

1) Diagnose van een kinderpsychiater( bv. ad(h)d, ass, angst)

2) Leerachterstanden niet passend bij  de mogelijkheden. LWOO (Beschikking 
leerwegondersteunend onderwijs) 

3) Bijzondere  omstandigheden waardoor plaatsing op reguliere onderwijs 
onwenselijk is. ( faalangst, thuissituatie etc)



Toelatingscriteria

Criterium 1:
Leerling  dient de capaciteiten te hebben voor 

◦ VMBO-t

◦ HAVO

Criterium 2:
Leerling heeft een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van de sociale -
emotionele of didactische ontwikkeling



Ons zorgteam
•Mentoren  (leren leven -leren kiezen-leren leren)

•Begeleiders passend onderwijs

•Leerjaarcoördinatoren

•Zorgcoördinator/orthopedagoog

• Schoolarts en ouder-kindadviseur

•Atos medewerkers

•Zorg Advies Team

•Decaan

•Remedial Teacher



Onze ondersteuning

Didactische ontwikkeling
• Klassenmanagement  - Gestructureerde instructie

• Ondersteuningslessen (Apollo-uur)

• CITO-VAS

• Remedial teaching

Ontwikkeling van schoolse vaardigheden

• Mentorles

• Lesuur studievaardigheden

Sociale en emotionele ontwikkeling

• Rots- en Watertraining

• Sociale vaardigheidstraining

• Individuele gesprekken

▪ Mentorles



PBS positive behavior support
Een positieve school voor iedereen . Onze waarden zijn:

On

Waarden PBS 



Op De Apollo..
• Begint de dag altijd om 08.45 uur

• Heeft een lesuur 45 minuten

• Hoef je in de eerste klas niet veel huiswerk te maken

• Ben je meestal om 15.00 of uiterlijk 15.45 uur klaar

• Eet je in de grote pauze met je mentor in het mentorlokaal

• Blijf je in de pauzes op het schoolplein of in de aula



Als leerling van De Apollo….
• Ga je op schoolkamp

• Heb je elk jaar een schoolfeest

• Mag je mee doen aan TopScore

• Zijn er sportieve en culturele activiteiten

• Vier je sinterklaas en 
kerst met je klas



Als ouder van een leerling van 
De Apollo..
• Maakt u bij de start van het schooljaar kennis met de mentor en 

de begeleider passend onderwijs.

Kunt u de aanwezigheid en de cijfers van uw kind via Magister volgen 

• Bespreekt u met de mentor het OPP

• Haalt u samen met uw kind het rapport op: drie keer per jaar

• Kunt u met vragen over uw kind altijd bij de mentor terecht ,
de begeleider passend onderwijs of het  zorgteam.

• Kunt u zitting nemen in de ouderraad
(denktank van De Apollo)

• Zitten twee ouders in de deelraad (MR)



Voorlichting De Apollo 2019
Dinsdag  15 januari 2019 : Open  Middag

Van 15 30 -19 00 uur school in actie voor ouders en leerlingen

Dinsdag  7 februari 2019: Informatieavond   
Van 19 30 – 21 00 uur informatie voor ouders/belangstellenden.



Tijdpad aanmelding: zie 
website: www.deapollo.nl
• Officiële aanmelding :

door ouders met het formele  VO aanmeldformulier 2019-2020

mogelijk van  maandag 28 jan  t / m vrijdag 8 februari 2019

dagelijks van 10. 00 uur tot 14. 00 uur

• Intakegesprek:

U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek nadat  alle 
informatie over uw   kind is aangeleverd  door basisschool en het 
dossier compleet is.

• Plaatsingsbesluit:

1 maart 2019 is de streefdatum.



Nodig bij aanmelding
•Het formele aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2019-2020, 
uitgereikt door de basisschool uiterlijk 25 vrijdag januari 2019

•Een bewijs van het Burger Service Nummer (BSN) van de leerling.

•Twee recente pasfoto’s.

•Kopie paspoort /identiteitsbewijs/verblijfsvergunning van de leerling.

(ter inzage )

•Eventuele dyslexieverklaring /dyscalculieverklaring





Intakedossier
•Oki-doc ingevuld door de basisschool uiterlijk woensdag 6 februari 
2019. 

•Recente testgegevens (CITO lvs en/of drempelonderzoek)

•IQ gegevens :wisc of nio

•Rapportage sociaal-emotioneel functioneren

•Handelingsplan of groeidocument, indien aanwezig

•Behandelrapportage of rapportage hulpverlening

•Overige relevante documenten (dyslexieverklaring etc)

•Overleg met basisschool indien wenselijk



Intakegesprek 

U en uw kind worden uitgenodigd voor een intakegesprek nadat alle 
informatie (oki-doc) door de basisschool van uw kind digitaal in ELK is 
aangeleverd.



Plaatsingsbesluit
• Streefdatum 1 maart. Haast geboden!!

• Aanmelding voor matching(regulier VO) start maandag 4 maart 2019

Besluit wordt genomen door plaatsing- en advies commissie op basis van:

▪ IQ gegevens

• Drempelonderzoek

• CITO leerlingvolgsysteem

• Intakegesprek met leerling en ouders

• Informatie over sociaal-emotioneel functioneren

• Informatie over motivatie, werkhouding, gedrag

• Extra informatie van de basisschool kan worden opgevraagd



Vragen


