De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2019-2020

Jaargang 6, nummer 3

Op naar het voorjaar!
De lessen zijn na de kerstvakantie weer gestart en waarschijnlijk heeft u gemerkt dat er in de
afgelopen periode een aantal lessen zijn uitgevallen in de klas van uw kind. Helaas krijgen
we niet altijd het rooster rond, dit gebeurt soms in een periode met veel zieke docenten. De
Apollo heeft een ‘inval’systeem waarbij de docenten worden ingezet en ook de pedagogisch
medewerker, de heer Janic Gersie, om lesuitval te voorkomen.
In het Nederlandse onderwijs, en zeker ook in Amsterdam, hebben we te maken met een
lerarentekort. Gelukkig is het ons deze week gelukt om de laatste van drie nieuwe docenten
aan te nemen. Volgende week start op maandag 27 januari ons nieuwe rooster met daarin
een aantal wijzigingen. In deze Ouder-Apollonia kom ik terug op deze wijzigingen in het
rooster.
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari doen veel medewerkers van De Apollo een beroep op
hun stakingsrecht, omdat zij zich oprecht zorgen maken over het lerarentekort en de
werkdruk in het onderwijs. Dit betekent dat de school op deze twee dagen gesloten is voor
de leerlingen van leerjaar 1 tot en met 3. De SE’s voor leerjaar 4 gaan gewoon door. Op
donderdag 30 januari vindt er een demonstratieve bijeenkomst plaats op de Dam, bij deze
bijeenkomst kunt u zich natuurlijk samen met uw kind aansluiten.
Met vriendelijke groet,
Mw. Gerda Heringa
Directeur De Apollo
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.
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4. Planning na de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie 2020
5. Bliksemstage leerjaar 1 en 2 op dinsdag 28 januari
6. MBO voorlichtingscarrousel 28 januari 2020
7. Wachtwoord vergeten door leerlingen
8. Van de ouderraad
9. De leerlingenraad
10. Melden van afwezigheid leerlingen door ouders/verzorgers
1. De medewerkers
De lessen aan leerjaar 2 van Mw. Angela de Wit, onze docent handvaardigheid, worden nog
steeds overgenomen door dhr. Toon Kreijns. De eerste twee lesuren van haar lessen op de
maandag en de vrijdag vervallen ook nog steeds. Op het moment dat Mw. De Wit haar
lessen gaat uitbreiden, laten wij u dat zo snel mogelijk weten.
De heer Cor Wijnja, docent Nederlands, is bij De Apollo gestopt met lesgeven en zijn lessen
Nederlands zijn overgenomen door Mw. Joany Man.
Mw. Sanne Frutiger is zwanger en op dit moment te ziek om te werken, het gaat wel
langzaam beter met haar en zij zal langzaam maar zeker een aantal lessen gaan oppakken.
Gelukkig hebben we Mw. Siri Custers bereid gevonden om op twee dagen, de dinsdag en de
vrijdag de lessen, van Mw. Frutiger over te nemen.
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De heer Thom Stofberg is langdurig afwezig, het zag er steeds naar uit dat hij weer kon
starten, helaas is dat niet gelukt. Vanaf volgende week zal de heer Paul Kueter zijn volledige
lesrooster overnemen. Wij zijn erg blij met zijn komst.
2. Vakantieregeling 2019-2020
Duur
Voorjaarsvakantie
15-02-2020 t/m 23-02-2020
Goede Vrijdag en Pasen
10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
23-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 24-05-2020
2e Pinksterdag
01-06-2020
Zomervakantie
04-07-2020 t/m 18-08 -2020
1e schooldag leerlingen
19-08-2020

3. Het nieuwe rooster per 27 januari 2020
In het nieuwe rooster zijn het aantal tussenuren voor de leerlingen van leerjaar 3 en 4
verminderd. Ook komen er geen dubbel geroosterde uren meer in voor. De volgende
noodzakelijke veranderingen zijn ingevoerd:
Het mentoraat van 2B
I.v.m de ziekte en de zwangerschap van Mw. Sanne Frutiger neemt Mw. Joany Man het
mentoraat van klas 2B over, zo ook de lessen Nederlands. Dit betekent dat Mw. Pauline
Jumpertz Nederlands gaat geven aan 2H. Zij is ook niet meer de schaduwmentor van 2B.
De lessen Nederlands
Mw. Joany Man geeft Nederlands aan 1H, 2B en 3H.
Mw. Pauline Jumpertz geeft Nederlands aan 2A, 2C, 2H, 3A, 3B
De lessen Duits
Mw. Siri Custers geeft Duits aan leerjaar 3 (keuzevak), 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3H1, 3H2
Mw. Sanne Frutiger geeft les aan 1A,1B, 2A, 2C, 3H1, 3H2
Een aantal klassen krijgt van beide dames les.
Leerjaar 1 vmbo t
I.p.v. Spaans krijgen de leerlingen dit halfjaar het vak Duits.
Leerjaar 3 havo
De lessen CKV vervallen. De lessen NASK 1+ NASK 2 gaan van 2 naar 1 lesuur.
Aardrijkskunde wordt 2 lessen bij 3H1 en 0 lessen bij 3H2.
De lessen natuurkunde
Vanaf maandag 26 januari worden de lessen natuurkunde overgenomen door de heer Paul
Kueter. Aan het eind van week laten we u meer weten over de eventuele
inhaalprogramma’s.
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Met opmerkingen [KG1]: Aanpassen.

JAARPLANNING de Apollo 2019-2020
Week

lesweek (1/2 trimester)

9

ww.4-4
10

Datum Dag
Activiteit
22-feb za
23-feb zo
24-feb ma
25-feb di Opgeven herkansingen SE
4
26-feb
27-feb
28-feb

10

11

12

13

14

ww. 4-5
11

ww.4-6
12

ww. 5-1
1

ww.5-2
2

ww.5-3
3

29-feb
1-mrt
2-mrt

3-mrt

di

4-mrt

wo Toetsweek 2 voor leerjaar
1+2+HAVO SE, week 2 voor
leerjaar 3(vmbo-t)

5-mrt

do Toetsweek 2 voor leerjaar
1+2+HAVO SE, week 2 voor
leerjaar 3(vmbo-t)

6-mrt

vr

7-mrt
8-mrt
9-mrt

za
zo
ma Engeland leerjaar 3 vmbo-t

10-mrt

di

11-mrt

wo Engeland leerjaar 3 vmbo-t

12-mrt

do Engeland leerjaar 3 vmbo-t

13-mrt

vr

14-mrt
15-mrt
16-mrt
17-mrt

za
zo
ma
di Rapportvergaderingen
Leerjaar 1,2,3 (1e
mogelijkheid laten vallen
vak leerjaar 3)
Presentaties profielwerkstuk
leerjaar 4

18-mrt

wo Start rapportgesprekken
leerjaar 1 t/m 4

19-mrt

do Sollicitatietraining Leerjaar
4 JINC
vr
za
zo
ma
di Observatiedag docenten
1e tm 3e lesuur OB-lessen
4e tm 7e lesuur BB-lessen
16.00-21.00 uur
Tafeltjesavond

20-mrt
21-mrt
22-mrt
23-mrt
24-mrt

ww. 5-4
4

Engeland leerjaar 3 vmbo-t

Engeland leerjaar 3 vmbo-t
deadline cijfers LJ 1 t/m 4

1-apr
2-apr
3-apr
4-apr
5-apr
6-apr

ww. 5-5
5

ww.5-6
6

15-apr
16-apr
17-apr
18-apr
19-apr
20-apr
21-apr

ww.6-1

leerjaar 3
leerjaar 3
leerjaar 3
leerjaar 3
leerjaar 3

Leerlingen van leerjaar
1 t/m 3 hele dag vrij (1e
mogelijkheid laten
vallen vak leerjaar 3)
Presentaties
profielwerkstuk leerjaar
4
Start rapportgesprekken Start rapportgesprekken
leerjaar 1 t/m 4
leerjaar 1 t/m 4
Sollicitatietrainig
Leerjaar 4 JINC

1e tm 3e lesuur OBlessen(leerlingen
onderbouw eerder op
school)
4e tm 7e lesuur BBlessen
16.00-21.00 uur
Tafeltjesavond

22-apr

wo SE resultaten naar DUO

24-apr
25-apr
26-apr
27-apr
28-apr
29-apr
30-apr
1-mei
2-mei
3-mei
4-mei
5-mei

vr
za
zo
ma Koningsdag
di
wo
do
vr
za
zo
ma Meivakantie
di Bevrijdingsdag

16.00-21.00 uur
Tafeltjesavond

Deadline
rapportgesprekken

Definitieve pakketkeuze Definitieve pakketkeuze
leerjaar 2+ 3 havo
leerjaar 2+ 3 havo
SE week leerjaar 4 SE6
SE week leerjaar 4 SE6
SE week leerjaar 4 SE6
SE week leerjaar 4 SE6
SE week leerjaar 4 SE6

Start examentraining
leerjaar 4

di
wo Opgeven herkansingen SE Opgeven herkansingen
6
SE6
do 19.00-23.00 uur Schoolfeest 19.00-23.00 uur
Schoolfeest
vr Goede Vrijdag
za
zo 1e Paasdag
ma 2e Paasdag
di Uitdelen examenboekje
Leerjaar 4 krijgt
Afrondingsdag leerjaar 4 en examenboekje
herkansing SE 6
Afrondingsdag leerjaar 4
en herkansing SE6
wo
do Leerjaar 4 naar Walibi
Leerjaar 4 naar Walibi
vr
za
zo
ma Herkansingen SE 6
Herkansingen SE 4
Uitdelen cijferlijsten
Uitdelen cijferlijsten
di Gymzaal in orde voor
examen

23-apr do 6,
Meivakantie-start
Ramadan
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19

Engeland
vmbo-t
Engeland
vmbo-t
Engeland
vmbo-t
Engeland
vmbo-t
Engeland
vmbo-t

za
zo
ma Definitieve pakketkeuze
leerjaar 2+ 3 havo
SE week leerjaar 4 SE6
di SE week leerjaar 4 SE6
19.30-21.30 uur Ouderraad
wo SE week leerjaar 4 SE6
do SE week leerjaar 4 SE6
vr SE week leerjaar 4 SE6
za
zo
ma Start examentraining
leerjaar 4

10-apr
11-apr
12-apr
13-apr
14-apr

18

Toetsweek 2 voor
leerjaar 1+2+HAVO SE,
week 2 voor leerjaar
3(vmbo-t)
Toetsweek 2 voor
leerjaar 1+2+HAVO SE,
week 2 voor leerjaar
3(vmbo-t)
Toetsweek 2 voor
leerjaar 1+2+HAVO SE,
week 2 voor leerjaar
3(vmbo-t)
Toetsweek 2 voor
leerjaar 1+2+HAVO SE,
week 2 voor leerjaar
3(vmbo-t)
Voorlopige pakketkeuze Voorlopige pakketkeuze
leerjaar 2+ 3 havo
leerjaar 2+ 3 havo
Toetsweek 2 voor
leerjaar 1+2+HAVO SE,
week 2 voor leerjaar
3(vmbo-t)

28-mrt
29-mrt
30-mrt

9-apr

17

Voorlopige pakketkeuze
leerjaar 2+ 3 havo
Toetsweek 2 voor leerjaar
1+2+HAVO SE, week 2 voor
leerjaar 3(vmbo-t)

Afronddag leerjaar 4 en
herkansingen SE 5

wo
do
vr Deadline rapportgesprekken Deadline
rapportgesprekken

7-apr
8-apr

16

Toetsweek 2 voor leerjaar
1+2+HAVO SE, week 2 voor
leerjaar 3(vmbo-t)

Ouders/verzorgers

Opgeven herkansingen
SE 4

25-mrt
26-mrt
27-mrt

31-mrt

15

wo
do
vr Afronddag leerjaar 4 en
herkansingen SE 5
za
zo
ma Toetsweek 2 voor leerjaar
1+2+HAVO SE, week 2 voor
leerjaar 3(vmbo-t)

Leerlingen

5.Bliksemstage leerjaar 1 en 2 op dinsdag 28 januari (herhaald bericht)
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling uit leerjaar 1 of 2,
Op dinsdag 28 januari gaan onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 in het kader van LOB
(Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) op de zogenaamde ‘Bliksemstage.’ Tijdens de
mentorlessen tot aan de bliksemstage zal er aandacht worden besteed aan dit bezoek. Kort
samengevat houdt de Bliksemstage in dat onze leerlingen een dagdeel meekijken bij een
bedrijf en daarmee vroeg in aanraking komen met het werkende leven. Wij hopen hiermee te
bereiken dat leerlingen al in de onderbouw nadenken over hun toekomst!
Leerlingen uit leerjaar 1 worden door de mentor bij een bedrijf ingedeeld. Omdat leerlingen
uit leerjaar 2 verder zijn in hun LOB traject, worden zij geacht zelf een Bliksemstage te
kiezen. Er zal daarom vanaf vandaag, donderdag 9 januari om 09.00 uur een inschrijving
geopend zijn in Magister. In de inschrijving vindt u een overzicht van alle aangeboden
plekken, inclusief een beschrijving van het bedrijf. Hierbij geldt wel het principe 'vol = vol'. Op
de achterkant van deze brief vindt u een lijst van stageplekken, bijbehorende adressen en
het maximaal aantal leerlingen per stagebedrijf.
Ouders spelen bij het kiezen van de loopbaan van een kind een essentiële rol. Vanuit dit
oogpunt vinden wij het belangrijk dat u samen met uw kind een blik werpt op de aangeboden
stageplekken en er vervolgens samen één kiest die enigszins past in het toekomstbeeld van
uw kind. Mocht dit makkelijker gezegd dan gedaan zijn, omdat uw kind nog niet weet wat hij
wil, kan de bliksemstage een belangrijke rol spelen binnen de meningsvorming van de
leerling. De conclusie 'dit is niets voor mij' is uiteindelijk ook een waardevolle opbrengst.
De leerlingen dienen op 28 januari om 8.30 uur aanwezig te zijn op De Apollo. Zij melden
zich bij de begeleider in de aula. De begeleider zal t.z.t. bekend zijn bij uw kind. De
leerlingen reizen met het openbaar vervoer of te voet wanneer de Bliksemstage in de buurt
is. Het is vanzelfsprekend erg fijn als uw kind een ov-chip kaart met saldo op zak heeft op de
28e. Na afloop van de stage, om 12.00 uur, gaan alle leerlingen met de begeleider terug
naar school om vanaf het 6e uur les te volgen volgens rooster.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Kevin Hoogeweg
LOB coördinator
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Aangeboden Bliksemstage plekken leerjaar 1 (63 plekken voor 60 leerlingen)
Naam bedrijf
Olympia
Uitzendbureau Groot
Amsterdam
Pathé Arena

Type bedrijf
Uitzendbureau

Adres
Rhijnspoorplein 10-38
1018 TX Amsterdam

Bioscoop

The Ed Amsterdam

Hotel

House of Watt

Evenementenlocatie

Volksbond Amsterdam
De Kookfabriek

Maatschappelijke
instelling
Kookworkshop locatie

KPMG

Financiën

Arena Boulevard 600
1101 DS Amsterdam
Nassaukade 387-390
1054 AE Amsterdam
James Wattstraat 73
1097 DL Amsterdam
Berthold Brechtstraat 655
1102 RS Amsterdam
De Flinesstraat 2-4
1114 AL Amsterdam
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen

Plekken
9

9
9
9
9
9
9

Aangeboden Bliksemstage plekken leerjaar 2 (73 plekken voor 73 leerlingen)
Naam bedrijf
Imagine IC

Bocca Coffee

Type bedrijf
Creatief erfgoed
Amsterdam
Maatschappelijke
instelling
Koffieproducent

A-Point B.V.

Autodealer

Loyens & Loeff

Advocatenkantoor

Turner & Townsend

Organisatie-advieskantoor

Cordaan

Zorginstelling

Aristo Amsterdam

Zaalverhuur

Volksbond Amsterdam

6.

Adres
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam
G.J. Scheurleerweg 8
1025 WL Amsterdam
Kerkstraat 96HS
1017 GP Amsterdam
Kollenbergweg 11
1101 AR Amsterdam
Frederik Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam
Amstelplein 1
1096 HA, Amsterdam
Oostakkerstraat 27
1066 HR Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Plekken
9
9
9
10
9
9
9
9

MBO voorlichtingscarrousel 28 januari 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op dinsdag 28 januari zal er een LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) activiteit
plaatsvinden met als doel onze 3 vmbo-t leerlingen nog verder voor te lichten over het MBO
aanbod in en rondom Amsterdam. We doen dit in de vorm van een carrousel, waarin drie
rondes van ongeveer 35 minuten op elkaar zullen volgen. De carrousel duurt van 10.00 uur
tot 12.00 uur. Deze activiteit is verplicht voor alle derdejaars vmbo-t leerlingen.
Tijdens de carrousel zullen verschillende MBO aanbieders dieper ingaan op de vorm en
inhoud van een aantal opleidingen die zij aanbieden. Dit jaar zijn het ROC van Amsterdam
(ROCvA), ROC TOP, het Hout en Meubilering College (HMC) en het Media College (Ma)
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present. Het ROCvA en ROC TOP zullen voorlichtingen in verschillende MBO sectoren
verzorgen, terwijl het HMC en Ma algemene voorlichtingen geven over hun opleidingen. Op
deze manier krijgt uw kind de keuze uit voorlichtingen over veel MBO richtingen.
De leerlingen schrijven zich via Magister in voor één onderdeel in elk van de drie rondes,
zodat er door elke leerling drie voorlichtingen bezocht worden. In de Magister inschrijving
vindt u een overzicht van de keuzemogelijkheden via de button ‘Activiteiten’. De inschrijving
is open vanaf morgen, 17 januari tot en met woensdag 22 januari 17.00 uur. Wij verwachten
drie inschrijvingen van alle leerlingen binnen deze tijd. Het is fijn als de leerlingen hun
keuzes baseren op interesse voor een bepaalde MBO sector.
Samenvattend:
 Dinsdag 28 januari 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur op De Apollo.
 Iedereen uit leerjaar 3 vmbo-t. Vanaf 12.30 uur les volgens rooster.
 Elke leerling kiest 1 onderdeel in elke ronde. Dit zijn er in totaal 3.
 Inschrijfperiode loopt van 17 januari om 09.00 uur tot 22 januari om 17.00 uur.
 Inschrijving verloopt via leerling Magister account.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen naar
aanleiding van deze brief, dan kunt u die altijd stellen via k.hoogeweg@deapollo.nl, of u kunt
uw vraag richten aan de mentor van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Kevin Hoogeweg
LOB coördinator

7. Wachtwoord vergeten voor leerlingen (iets aangepast bericht)
STAP 1: Wanneer je het wachtwoord niet meer weet, ga dan via een apparaat met internet,
(bijvoorbeeld je mobiel met 3G of 4G 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 heb je 4x een
verkeerd wachtwoord in getoetst. Na een half uur kan je het weer proberen. Mocht het dan
nog niet lukken dan moet je contact zoeken met de systeembeheerder.
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.
STAP 6: Er is nu ook een tegel om je wachtwoord te resetten.
8. Van de ouderraad
Mocht u contact willen zoeken met de ouderraad van De Apollo, dan kan dit via dit
mailadres: ouderraad@deapollo.nl
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9. De leerlingenraad van De Apollo
Met trots presenteren wij u de leerlingenraad van De Apollo. Eén van de leden was afwezig.

10. Melden van afwezigheid leerlingen door ouders/verzorgers
In de schoolgids staat vermeld (pagina 35, https://www.deapollo.nl/wpcontent/uploads/sites/4/2019/09/Schoolgids-Apollo-2019-2020-1.pdf ) dat leerlingen alleen
maar telefonisch ziek gemeld kunnen worden. En voor afwezigheid in verband met bezoek
aan arts, tandarts, ziekenhuis en dergelijke, moet er ook gebeld worden. En dient er een
verlofbriefje door u ingevuld te worden.
Wij hebben in de schoolleiding besproken dat we deze afspraak gaan aanpassen. Dit
betekent dat u in plaats van bellen ook een mail kunt sturen naar apollo@deapollo.nl met
daarin de reden van afwezigheid van uw kind. Bellen kan natuurlijk ook nog steeds. De
verlofbriefjes gaan vervallen. Na de voorjaarsvakantie gaat deze afspraak in, we hopen
hiermee het melden van de afwezigheid eenvoudiger gemaakt te hebben. In Magister kunt u
altijd controleren of uw melding goed verwerkt is. Het aanvragen van verlof voor gewichtige
omstandigheden en extra vakantieverlof blijft gaan via de verlofformulieren die op onze site,
www.deapollo.nl, staan en deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie van de school.
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