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De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2018-2019  Jaargang 5, nummer 3 

 

Deze week start eindelijk de lente, we hebben er op school naar uitgekeken, Dat betekent 
dat de leerlingen weer lekker naar buiten kunnen. Fijn chillen op het schoolplein, voetballen 
in de pannakooi, tafeltennissen of tafelvoetbal spelen. Keuze genoeg! De sectie biologie gaat 
met de leerlingen tuinieren in de biologietuin. De gymsectie gaat vanaf nu steeds vaker met 
de leerlingen naar buiten, om te gymmen in het Amsterdamse Bos.  

Voor de leerlingen van leerjaar 4 loopt de spanning op, het eindexamen komt nu snel 
dichtbij. Een spannende periode voor thuis en ook voor ons. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mw. Gerda Heringa 
Directeur De Apollo 
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Missie De Apollo: 
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 De Apollo: 
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 

 
 
 
 
De waarden van De Apollo:  
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1. De medewerkers 
Mw. Annemiek Groot is geopereerd, haar herstel neemt 6-8 weken in beslag. De 
leerjaarcoördinator dhr. Arne van Steenis zal een gedeelte van haar taken 
vervangen, hij wordt daarbij ondersteund door Mw. Yvette Kooi (leerjaar 1) en Mw. 
Gaby-Voorn (leerjaar 2) 
Mw. Angela de Wit, onze docent handvaardigheid, is nog steeds niet voldoende 
hersteld om haar lessen te kunnen geven. Dhr. Daan van Tulder is haar vervanger. 
Haar gezondheid gaat wel vooruit, hierdoor is zij wel vaker op school aanwezig en 
geeft zij steeds meer lessen.  
Mw. Janet ten Wolde, onze docent tekenen, is voor langere tijd uitgeschakeld. Vanaf 
week 12 start zij op de woensdag voorzichtig met het geven van 1 les aan 1A. We 
hopen dat dit snel meer lessen worden. 
Mw. Heidi Rutte, docent Nederlands, is voor een langere periode uitgevallen. De 
lessen Nederlands van leerjaar 4 worden vervangen door dhr. Musters op 
dinsdagochtend. Drie lessen Nederlands van 2H1 worden vervangen door Mw. 
Pauline Jumpertz, dit betekent dat de leerlingen van 2H1 o.a. op dinsdag het 1e en 2e 
lesuur les hebben. De lessen Nederlands van 3C worden gegeven door de heer Arne 
van Steenis. 
 

2. Vakantieregeling 2018-2019 
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 Ouders/verzorgers

24-mrt zo
13 OB:5-1

BB lj3:3-2
BB lj4:4-5

25-mrt ma Promodag Urban Sport Leerjaar 1

26-mrt di Rapportvergaderingen leerjaar 
1,2 en 3

Alle leerlingen vrij

27-mrt wo Start rapportgesprekken leerjaar 
1,2,3: op uitnodiging

Rapportgesprek Rapportgesprek

28-mrt do Rapportgesprek Rapportgesprek
29-mrt vr 10.00-13.00 uur trailer 'sexting', 

leerjaar 2
Leerjaar 2

Rapportgesprek

Rapportgesprek

30-mrt za
31-mrt zo

14 OB:5-2
BB lj3:3-3
BB lj4:4-6

1-apr ma Sluiten inschrijving herkansing 
SE2
Se week 4 lj 4

leerjaar 3

leerjaar 4
Rapportgesrpek

Rapportgesprek

2-apr di Rapportgesprek Rapportgesprek
3-apr wo start examentrainingen lj 4 leerjaar 4
4-apr do Sluiten sectorkeuze leerjaar 2 

vmbo-t
leerjaar 2

5-apr vr Herkansing SE2-leerjaar 3 leerjaar 3
6-apr za
7-apr zo

15 OB:5-3
BB lj3:3-4
BB lj4:4-7

8-apr ma

9-apr di 8.45-12.00 uur studieochtend
start inschrijving extra herkansing 
lj 4

Alle leerlingen tot 12 uur 
vrij
leerjaar 4

10-apr wo
11-apr do sluiten inschrijving extra 

herkansing lj 4
leerjaar 4

12-apr vr
13-apr za
14-apr zo

16 OB:5-4
BB lj3:3-5
BB lj4:4-8

15-apr ma

16-apr di
17-apr wo
18-apr do Walibi leerjaar 4

19-apr vr Goede Vrijdag - geen vrije dag

Inspiratiedag leerjaar 1,2,3

Leerjaar 4 facultatief op 
school
Leerjaar 1,2,3

20-apr za
21-apr zo

17 22-apr ma Meivakantie/2e Paasdag
23-apr di
24-apr wo
25-apr do deadline invoer cijfers DUO
26-apr vr
27-apr za Koningsdag
28-apr zo

18 29-apr ma Meivakantie
30-apr di
1-mei wo
2-mei do
3-mei vr
4-mei za
5-mei zo Bevrijdingsdag

19 OB:5-5
BB lj3:3-6

6-mei ma Toetsvrije dag schoolbreed Geen toetsen

7-mei di 8.45-17.00 uur Studiedag team
19.30-21.30 uur ouderraad

Alle leerlingen vrij
Vergadering ouderraad

8-mei wo examentraining volgens rooster: leerjaar 4

9-mei do Start Centraal Examen CSE 
13.30-15.30 uur CSE biologie

leerjaar 4

10-mei vr 13.30-15.30 uur CSE Nederlands leerjaar 4
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4. Betreft: belangrijke data rond het centraal eindexamen 

Beste eindexamenkandidaat, geachte ouder/ verzorger, 

 

Deze brief bevat alle belangrijke data die er zijn voor de laatste fase van het halen van je 
diploma. Neem ze alstublieft goed met elkaar door en zet ze in de agenda.  

Alle medewerkers van De Apollo wensen jullie heel veel succes met de laatste weken en je 
CSE. 

 

Datum Activiteit  Voor wie 
26 maart 2019 Nederlands lessen van het 

1e tot en met het 4e uur. 
4C 

26 maart 2019 Werkmoment voor het CPE 
tekenen van het 1e tot en 
met het 6 uur (zelf een 
blokuur inplannen) 

De kandidaten met tekenen 
als examenvak 

27 maart – 2 april  SE week 4 Zie SE rooster  
28 maart Deadline definitieve versie 

sectorwerkstuk 
Alle kandidaten 

3 april – 17 april Start verplichte 
examentrainingen volgens 
lesrooster 

Alle kandidaten 

9 april – 11 april Inschrijving herkansingen  
16 april  Laatste herkansingsronde 

start om 08:45 
Ontvangst examenboekje 

Alle kandidaten  

18 april Examenuitje naar Walibi 
(brief volgt) 
(Deadline cijfers SE) 

Alle kandidaten 
 

19 april Facultatief les 
Geen reguliere lessen, 
maar de mogelijkheid tot 
vragen stellen aan 
docenten 

Alle kandidaten 

6 mei Verplichte examentraining 
in de examenzaal start 
10:15 

Alle kandidaten 

8 mei Facultatief les Alle kandidaten 
9 mei t/m 21 mei Start CSE tijdvak 1 (zie 

rooster hieronder) 
Alle kandidaten 

27 mei Laatste mogelijkheid 
verbetering rekentoets 
(niet verplicht, alleen als 
de toets nog niet gemaakt 
is.) 

Alle kandidaten  

 

12 juni Uitslagen tijdvak 1 Alle kandidaten 
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Kandidaten worden 
gebeld tussen 12:00 en 
13:30. 
15:00 alle kandidaten op 
school. 

14 juni Inleveren 
herkansingsaanvraag op 
school bij de heer Arne van 
Steenis voor 11:00 

Alle kandidaten die moeten 
herkansen of willen 
herprofileren 

17 juni – 20 juni Start CSE tijdvak 2 
(rooster volgt) 

Alle herkansende 
kandidaten 

28 juni  CSE uitslagen 2e tijdvak. 
Kandidaten gebeld vanaf 
10:30 tot 11:30 

Alle herkansende 
kandidaten 

4 juli Diploma uitreiking  
19:00 – 21:00 
(uitnodiging volgt) 

Alle kandidaten 

 
5. Rooster CSE- tijdvak 1 

Datum Tijd Examen 
1e tijdvak 

donderdag 9 mei 
2019 

13:30-15:30 biologie GL en TL vmbo 

vrijdag 10 mei 2019   
  
13:30-15:30 Nederlands GL en TL vmbo 

maandag 13 mei 
2019 

09:00-11:00 Duits GL en TL vmbo 

13:30-15:30 economie GL en TL vmbo 

dinsdag 14 mei 2019 09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting GL en TL 
vmbo 

13:30-15:30 natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo 

woensdag 15 mei 
2019 

09:00-11:00 aardrijkskunde GL en TL vmbo 

  
donderdag 16 mei 
2019 

  
13:30-15:30 wiskunde GL en TL vmbo 

vrijdag 17 mei 2019 13:30-15:30 Engels GL en TL vmbo 

dinsdag 21 mei 2019 13:30-15:30 beeldende vorming GL en TL vmbo 

 
 
 
6. Office 365 voor De Apollo- leerlingen (herhaald bericht) 

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. 

https://www.examenblad.nl/examen/biologie-gl-en-tl-vmbo/2019
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-gl-en-tl-vmbo/2019
https://www.examenblad.nl/examen/duits-gl-en-tl-vmbo/2019
https://www.examenblad.nl/examen/economie-gl-en-tl-vmbo/2019
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/2019
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-en-staatsinrichting/2019
https://www.examenblad.nl/examen/natuur-en-scheikunde-i-gl-en-tl/2019
https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-gl-en-tl-vmbo-2/2019
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-gl-en-tl-vmbo/2019
https://www.examenblad.nl/examen/engels-gl-en-tl-vmbo/2019
https://www.examenblad.nl/examen/beeldende-vorming-gl-en-tl-vmbo/2019
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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: 
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! 

 
 

7. Wachtwoord vergeten voor leerlingen (herhaald bericht) 
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 

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
https://stichtingzaam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EebEde-nuzlCvMlJMN3hXYcBADvkHg4xpCixHFAd1VCeuQ?e=i0ebfE
https://stichtingzaam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EebEde-nuzlCvMlJMN3hXYcBADvkHg4xpCixHFAd1VCeuQ?e=i0ebfE
https://stichtingzaam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EebEde-nuzlCvMlJMN3hXYcBADvkHg4xpCixHFAd1VCeuQ?e=i0ebfE
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8. Van de ouderraad (herhaald bericht) 

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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