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Op naar het voorjaar!

Na een ijskoude vakantieweek zijn we maandag weer gestart met de lessen. De
komende weken staan er veel activiteiten op het programma. In deze OuderApollonia vindt u onze planning tot de meivakantie. Volgende week maandag gaan
de leerlingen van leerjaar 3 naar Engeland en daar kijken we erg naar uit en zijn
benieuwd naar alle verhalen die de leerlingen en medewerkers mee naar huis
nemen.

Met vriendelijke groet,
Gerda Heringa
Directeur De Apollo

De waarden van De Apollo
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1. De medewerkers
Mw. Sanne Frutiger is bevallen van een prachtige dochter en volgens verwachting
zal zij vanaf 24 maart weer haar lessen Duits gaan oppakken. Het lesrooster wordt
dan weer aangepast.
Mw. Angela de Wit is ernstig ziek, haar lessen handvaardigheid worden
overgenomen door dhr. Daan van Tulder. De mentor van haar klas 2B is Mw. Samira
Azar.
2. Vakantieregeling 2017-2018
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. PBS op De Apollo
PBS is zoals u weet, Positive Behaviour Support, is een doelmatige, schoolbrede
aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen
van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving,
die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Na de voorjaarsvakantie willen we starten met een nieuwe PBS actie, passend
binnen de waarde betrokkenheid, gericht op het belonen van leerlingen die hun
spullen in orde hebben. Wanneer leerlingen hun schoolspullen niet in orde hebben
kunnen zij niet goed meedoen met de les en gaan ze vaak storen. Dit is voor zowel
docenten als medeleerlingen erg storend.
Leerlingen die hun schoolspullen wel bij zich hebben zijn betrokken en laten zien dat
ze voorbereidt zijn op de les.
De actie houdt in dat we leerlingen die hun schoolspullen in orde hebben gaan
belonen dmv een muntje. Let op: de actie geldt ook voor de examenleerlingen.
Elke dag elk 5e uur wordt er gecontroleerd of de leerlingen alles bij zich hebben voor
de les. Voor handvaardigheid, LO en tekenen gaat het dan om goed materiaal
gebruik cq het mee hebben van gymspullen in de les. Actie duurt van dinsdag 6
maart tot en met vrijdag 16 maart.
Kunt u uw kind eraan herinneren zijn of haar spullen mee te nemen? Dan kan uw
kind zoveel mogelijk muntjes verzamelen en daar iets leuks voor kopen in onze
Apollo winkel.
De PBS-groep van de Apollo

De PBS- muntjes

4. Programma tot de meivakantie 2018
JAARPLANNING de Apollo 2017-2018
Week

lesweek
(1/2
trimester)

Datum

Dag

10

4-3

5-mrt

ma

6-mrt

di

Start PBS-actie

7-mrt

wo

8-mrt

do

12.30-15.45 uur Culturele middag leerjaar 4:
Stedelijk Museum
afname rekentoets LJ 4
deadline 4 SWS
12.30-15.45 uur Culturele middag(CKV)
3B+3H NDSM-terrein?
Ouderavond LOB leerjaar2+ 3

9-mrt
10-mrt
11-mrt
12-mrt

vr
za
zo
ma

11

12

13

14

15

16

17

4-4

4-5

4-6

5-1

5-2

5-3

5-4

Activiteit

Vrije momenten

Toetsvrij en huiswerkvrij

iedereen
iedereen

13-mrt

di

Werkweek leerjaar 3 Hastings-Engeland
Opgeven herkansingen LJ4
Werkweek leerjaar 3

14-mrt

wo

Werkweek leerjaar 3

15-mrt

do

Werkweek leerjaar 3

16-mrt

vr

werkweek leerjaar 3
Herkansing SE 3
Einde PBS-actie

17-mrt
18-mrt
19-mrt
20-mrt

za
zo
ma
di

21-mrt

wo

22-mrt

do

iedereen
Start CPE Beeldende vakken
CSPE-tekenen
9,00-13.00 uur Sollicitatietraining JINC LJ 4
CSPE-tekenen
12.00-16.00 uur Culturele middag: NDSM
3A+3C

23-mrt

vr

24-mrt
25-mrt
26-mrt

za
zo
ma

Cito 3 lj 3

27-mrt

di

CSPE-tekenen
Cito 3 Lj 3
12:30 rapportvergaderingen lj 23
mentorrapportgesprekken
19.30-21.30 uur ouderraad

28-mrt

wo

Cito 3 Lj 3
CSPE-tekenen
rapportgesprekken
deadline 5 SWS

29-mrt

do

Cito 3 Lj 3
rapportgesprekken
MBO bezoek lj 3 (Berlage / Sweelinck / Apollo)
Deadline aanmeldingen MBO lj4
12.30-15.45 uur Culturele middag leerjaar 1,
Nationale Ballet
19.30-24.00 uur Schoolfeest

30-mrt
31-mrt
1-apr
2-apr
3-apr

vr
za
zo
ma
di

goede vrijdag vrij

4-apr

wo

deadline rapportgesprekken
CSPE-tekenen

5-apr

do

start inschrijving tafeltjesavond
14.30-17.00 uur deelraad

6-apr
7-apr
8-apr
9-apr
10-apr

vr
za
zo
ma
di

SE week 4

11-apr

wo

12-apr

do

SE week 4
sluiten inschrijving tafeltjesmiddag
SE week 4

13-apr
14-apr
15-apr
16-apr
17-apr

vr
za
zo
ma
di

SE week 4

18-apr

wo

19-apr

do

opgeven herkansingen SE 4
CSPE-tekenen
19.30 uur Lezing Kinderen met een
ondersteuningsbehoefte door Charlotte Gabel
14.30-17.00 uur deelraad

20-apr

vr

herkansing SE 4 en extra herkansing

21-apr
22-apr
23-apr

za
zo
ma

24-apr

di

examenboekje uitdelen en defintieve SE
cijferlijsten lj 4
CSPE-tekenen
Veldwerkdag gs / ak en economie leerjaar3

25-apr

wo

CSPE-tekenen
Leerjaar 4 uitje pretpark

26-apr
27-apr

do
vr

Sportdag leerjaar 1,2,3
koningsdag

Cito 3 Lj 3
14.15-16.30 uur Rapportvergadering lj 1

2e paasdag Start werkwijzers periode 5
CSPE-tekenen

iedereeen
iedereen
Leerlingen vanaf het 7e
lesuur vrij
Leerlingen vanaf het 5e
lesuur vrij

iedereen
iedereen
iedereen
iedereen

iedereen
iedereen
SE week 4
SE week 4

iedereen
iedereen
CSPE-tekenen
15.45-19.30 uur tafeltjesavond

iedereen
iedereen

Iedereen

5. De leerlingen van leerjaar 3 gaan van 12 t/m 16 maart 2018 naar
Engeland

Volgende week is het zover: alle leerlingen van leerjaar 3 gaan op werkweek naar
Engeland! Er zal gereisd worden per bus en ferry. Van 12 t/m 16 maart 2018 zullen
de leerlingen zich onderdompelen in een stukje Engelse geschiedenis en
hedendaagse cultuur. De leerlingen en docenten verblijven in een hotel
(groepskamers) aan de boulevard van Hastings. De groep zal een stukje
zuidoostelijke kust gaan ontdekken aan de hand van verschillende excursies en
activiteiten. Wij kijken nu al uit naar deze week!
In vogelvlucht het programma, zonder teveel prijs te geven.
Dag 1
Reis naar UK via Calais en ferry naar Dover. Vanuit Dover gaan we naar Canterbury.
Na ons bezoek aan Canterbury gaan we naar ons hostel, Astral Lodge, in Hastings.
http://www.astrallodge.com/, en checken we in. We zullen hier ook eten.
Dag 2
Vandaag blijven we in Hastings. Hier staan de leerlingen verschillende activiteiten te
wachten.
Dag 3
We gaan erop uit en maken er een sportieve dag van. We wandelen een stuk van de
Seven Sisters Walk, www.sevensisters.org.uk/page50.html en gaan een workshop
cricket bijwonen.
Dag 4
Vandaag checken we uit en nemen we onze bus naar Brighton. Onze eerste stop is
het Sealife Aqarium,. www.visitsealife.com/brighton/
Later die dag gaan de leerlingen naar het museum van hun keuze. Tot het
avondeten hebben ze vrije tijd in Brighton. Op donderdagavond vertrekken we naar
huis.
De verwachte aankomst op De Apollo is vrijdag 16 maart tussen 09:00 en 09:30.
Er gaan 10 medewerkers mee om de reis te begeleiden Anne Moorrees, Perry Milop,
Cees de Bruin, Jan van Asselt, Denise Roosenboom, Carly de Wit, Hakan Bakar,
Kevin Hoogeweg, Hermien Kortram en Thom Stofberg.
In deze week zal de kantine van de school gesloten zijn.

6. Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs
Aan de ouders/ verzorgers van de 3e klas leerlingen van De Apollo,
Gedurende de schoolloopbaan van de leerling in het VO wordt er in totaal 4 keer een
Citotoets afgenomen om de voortgang van de leerlingen in kaart te brengen.
•
•
•
•

Toets 0 (nulmeting) wordt afgenomen in de 1e klas aan het begin van het
schooljaar.
Toets 1 wordt afgenomen in de 1e klas aan het eind van het schooljaar.
Toets 2 wordt afgenomen in de 2e klas in het 2 e deel van het schooljaar
Toets 3 wordt afgenomen in de 3e klas in het 2e deel van het schooljaar.

De toetsresultaten worden door de mentor met de ouders besproken tijdens de
eerstvolgende rapportuitreiking.
Wij gebruiken de toetsresultaten om te bepalen welke leerling voor welk onderdeel
extra begeleiding/RT nodig heeft.
De leerlingen van de Theoretische Leerweg en de Havoleerlingen maken 10 taken
• Nederlands leesvaardigheid 2 taken
• Nederland woordenschat 1 taak
• Nederlands taalverzorging (grammatica) 1 taak
• Engels leesvaardigheid 2 taken
• Rekenen 2 taken (1 zonder en 1 met Rekenmachine)
• Wiskunde 2 taken (1 zonder en 1 met Rekenmachine)
De leerlingen doen in een week 12 en 13 van vrijdag 23 maart t/m donderdag 29
maart 2 taken per dag tijdens 2 lesuren.
De andere lessen gaan gewoon door.
De leerlingen krijgen per taak een boekje en vullen de antwoorden in op een
scoreblad.
Dyslectische leerlingen hebben de mogelijkheid om naast de te lezen teksten een
laptop van school met USB met gesproken tekst te gebruiken.
Leerlingen met dyscalculie mogen een rekenmachine gebruiken bij alle reken- en
wiskundetaken.
In week 14 is er de gelegenheid om taken af te maken voor leerlingen die een taak
gemist hebben door ziekte of voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie, die 20 minuten
extra mogen werken aan een taak.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Voor vragen kunt u mailen naar m.steinkamp@deapollo.nl
Met vriendelijke groet,
Maartje Steinkamp
RT rekenen/ wiskunde

