De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2019-2020

Jaargang 6, nummer 4

Corona
Vorige week maandag, 2 maart 2020, heeft u allen via Magister de brieven over het Coronavirus gekregen. Wij houden alle ontwikkelingen op dit gebied in de gaten via de gemeente,
het bestuur ZAAM, de GGD en het RIVM. Mochten er nieuwe en/of extra maatregelen nodig
zijn, dan zullen we onmiddellijk handelen. Op dit moment dat ik deze ouder-Apollonia schrijf
is dat niet nodig.
Maandag 9 maart gaan de leerlingen van leerjaar 3 vmbo-t op reis naar Engeland, de
leerlingen krijgen in Engeland een mooi en leerzaam programma aangeboden. Van de
school gaan er 7 medewerkers mee, waaronder ook de concierge, voor de begeleiding. Dit
betekent dat de komende week de kantine gesloten zal zijn en dat er verschillende
roosterwijzigingen zijn. Nog niet alle ouders hebben betaald voor de verschillende
schoolreizen en ik doe een beroep op u om dit snel te doen. De Apollo is geen rijke school
en het is belangrijk dat we onze leerlingen dit soort belangrijke ervaringen kunnen blijven
aanbieden.
In deze ouder-Apollonia wordt er aandacht geschonken aan de sector keuze voor 3 vmbo-t
en de profielkeuze voor 4 havo. De ouders/verzorgers hebben deze informatie ook via de
Magister-mail gekregen.
De komende weken kunnen de leerlingen van leerjaar 3 en 4 oefenen met proefexamens,
ook hierover kunt u meer lezen in deze ouder-Apollonia.
Voor nu wens ik u mooie weken en hopelijk knapt het weer de komende periode ook iets
meer op.
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:

Inhoud
1. De medewerkers
2. Vakantieregeling 2019-2020
3. Planning van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie 2020
4. Inloggen Claroread
5. Eindexamensite
6. Wachtwoord vergeten door leerlingen
7. Pakketkeuze in vmbo 2
8. Profielkeuze voor havo 4
9. De ouderraad
10. De leerlingenraad
1. De medewerkers
Mw. Angela de Wit, onze docent handvaardigheid haar lessen aan leerjaar 2 worden nog
steeds overgenomen door dhr. Toon Kreijns. Er is nog geen veranderingen in haar situatie.
Mw. Marij Cranen, docent Nederlands, gaat per 1 april met pensioen, haar lessen
Nederlands worden overgenomen door Mw. Pauline Jumpertz en dhr. Mark van Doesselaar.
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Dan krijgen tot de meivakantie klas1A en klas 1B twee lessen Nederlands en na de
meivakantie krijgen zij weer vier lessen Nederlands. De roosteraar gaat met deze wijziging
aan de slag.
Mw. Sanne Frutiger is zwanger en op dit moment te ziek om te werken, elke week is zij één
dag per week aanwezig.
2. Vakantieregeling 2019-2020
Duur
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. Planning van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie 2020
U vindt hieronder de agenda. Alle leerlingen en ouder/verzorgers activiteiten zijn in deze
agenda opgenomen. Op dinsdag 17 maart zijn de rapportvergaderingen en dan zijn de
leerlingen niet op school aanwezig.
Dinsdag 24 maart worden de leerlingen van de onderbouw, leerjaar 1 en 2, op de eerste drie
lesuren op school verwacht voor een aangepast lesprogramma, na het derde lesuur zijn de
onderbouwleerlingen vrij. De leerlingen van de bovenbouw, leerjaar 3 en 4, worden het 5e tot
en met het 7e lesuur op school verwacht. ’s Morgens zijn deze leerlingen niet aanwezig.
Docenten gaan op deze dinsdag bij elkaar in de les observeren en elkaar feedback geven. D

Ouder-Apollonia, jaargang 6, nummer 4

Met opmerkingen [KG1]: Aanpassen.

JAARPLANNING de Apollo 2019-2020
Week

11

12

lesweek (1/2 trimester) Datum Dag
ww.4-6
12

ww. 5-1
1

Activiteit

11-mrt
12-mrt

wo Engeland leerjaar 3 vmbo-t Leerlingen 3 T
do Engeland leerjaar 3 vmbo-t Leerlingen 3 T

13-mrt

vr

ww.5-2
2

14-mrt za
15-mrt zo Martin Siebgens wijkagent
16-mrt ma Voorlopige sector- en
profielkeuze3T en 4H

17-mrt

di

18-mrt

wo Start rapportgesprekken
leerjaar 1,2,3

Rapportvergaderingen
Leerjaar1, 2 , 3
Profielwekstuk leerjaar 4?

27-mrt

ww.5-3
3

Voorlopige sector- en
profielkeuze3T en 4H

wo
do Toneelstuk: Kunst. Wat is
het precies en wat heb je er
aan?
11.00-15.30 uur
3a,3b,3c,3h1
12.30-13.20 uur 3d,3e,3h2
vr Einde rapportgesprekken
Einde evaluatie aangepaste
OPP's

Voorlopige sector- en
profielkeuze3T en 4H

De leerlingen hebben
geen les
Profielwerkstuk leerjaar
4?
Start
Start rapportgesprekken
rapportgesprekken
leerjaar 1,2,3
leerjaar 1,2,3
Sollicitatietraining
Leerjaar 4 door JINC

do Sollicitatietraining Leerjaar
4 door JINC
20-mrt vr
21-mrt za
22-mrt zo
23-mrt ma 13-15 uur 3H naar
13-15 uur 3H naar
Gemeentehuis Amsterdam Gemeentehuis
Amsterdam
24-mrt di Observatiedag docenten
Leerlingen leerjaar 1+2
1e tm 3e lesuur leerjaar 1+2- les van 8.45- 11.15 uur
lessen
Leerlingen leerjaar
5e tm 7e lesuur leerjaar 3+4 3 les van 12.30-15.00
lessen
uur
16.00-21.00 uur
tafeltjesavond
19.30-21.30 uur Ouderraad
25-mrt
26-mrt

14

Ouders/verzorgers

Engeland leerjaar 3 vmbo-t Leerlingen 3 T
Start examentraining
leerjaar 4 voor faalangstige
leerlingen

19-mrt

13

Leerlingen

7-mrt za
8-mrt zo
9-mrt ma Engeland leerjaar 3 vmbo-t Leerlingen 3 T
10-mrt di Engeland leerjaar 3 vmbo-t

16.00-21.00 uur
tafeltjesavond
19.30-21.30 uur
Ouderraad

Toneelstuk:
11.00-15.30 uur:
3a,3b,3c,3h1
12.30-13.20 uur;
3 d,3e,3h2
Einde
rapportgesprekken
Einde evaluatie
aangepaste OPP's

28-mrt za
29-mrt zo
30-mrt ma SE week leerjaar 4 SE6

SE week leerjaar 4 SE6

31-mrt

di

SE week leerjaar 4 SE6

SE week leerjaar 4 SE6

1-apr

wo SE week leerjaar 4 SE6

SE week leerjaar 4 SE6

2-apr

do SE week leerjaar 4 SE6

SE week leerjaar 4 SE6

3-apr

vr

SE week leerjaar 4 SE6

Einde rapportgesprekken
Einde evaluatie
aangepaste OPP's

SE week leerjaar 4 SE6

15

ww. 5-4
4

4-apr
5-apr
6-apr
7-apr

8-apr
9-apr

16

17

ww. 5-5
5

ww.5-6
6

za
zo
ma Start examentraining lj 4
Deadline cijfers SE 4
di 8.30-13.00 uur bezoek
inspectie onderwijs SHRM

Leerjaar 4
examentrainingen

wo opgeven herkansingen SE
4
do Definitieve pakketkeuze
leerjaar 2 en 3H
19.00-23.00 uur
Schoolfeest

Opgeven herkansingen
SE4
Definitieve pakketkeuze Definitieve pakketkeuze
leerjaar 2 en 3H
leerjaar 2 en 3H
19.00-23.00 uur
Schoolfeest

10-apr vr Goede Vrijdag
11-apr za
12-apr zo 1e Paasdag
13-apr ma 2e Paasdag
14-apr di Uitdelen examenboekje
afrondingsdag en
herkansing SE 4
15-apr wo
16-apr do Leerjaar 4 naar Walibi
17-apr vr 3T naar Gemeentehuis
Amsterdam
18-apr za
19-apr zo
20-apr ma Uitdelen cijferlijsten leerjaar
4
3T naar Gemeentehuis
Amsterdam

21-apr

Ontvangen
examenboekje
afrondingsdag en
herkansing SE 4
Leerjaar 4 naar Walibi
3T naar Gemeentehuis
Amsterdam

Ontvangst cijferlijst
leerjaar 4
3T naar Gemeentehuis
Amsterdam

di

Gymzaal in orde voor
Cijferlijsten lj 4 inleveren
examen
bij de mentorcoach
Cijferlijsten leerjaar 4
inleveren bij de
mentorcoach
22-apr wo SE resultaten naar DUO
admin
23-apr do Meivakantie-start Ramadan

18

19
ww.6-1

24-apr vr
25-apr za
26-apr zo
27-apr ma Koningsdag
28-apr di
29-apr wo
30-apr do
1-mei vr Annemiek met pensioen
2-mei za
3-mei zo
4-mei ma Meivakantie
5-mei di Bevrijdingsdag
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4. Inloggen Claroread
Elke leerling en medewerker van De Apollo kan gebruik maken van ClaoRead. ClaroRead
leest alle tekst voor op de computer. Met de Pro en Plus versie kan gescand worden zodat
ook het maken van digitale boeken tot de mogelijkheden behoort. ClaroRead is er voor het
lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten.
Stappenplan voor leerlingen en/of medewerkers
Dit is het stappenplan waarmee leerlingen, ouders en/of werknemers kunnen inloggen om
gebruik te maken van ClaroRead.
1. Ga naar www.woordhelder.nl/school
2. Kies uw school (in dit geval De Apollo)
3. Geeft het studentennummer in
4. Geef de naam van de student in
5. Z1234567@leerling.deapollo.nl
6. Klik op verstuur
7. Er verschijnt een scherm met studiejaar en opleiding
8. Vul de gegevens in en klik weer op verstuur
9. Nu komt u in de download omgeving
10. Ga akkoord met de algemene voorwaarden, Nu kan de software worden gedownload.
11. Start het downloaden van ClaroRead door op de download link te klikken.
12. Sla de bestanden op de computer op (Kies hier dus niet voor uitvoeren, maar voor
opslaan als… En let op waar de bestanden opgeslagen worden)
13. Installeer daarna de software
14. De student die gedownload heeft krijgt op zijn/haar e-mailadres een activatiecode,
gebruik deze om het programma ClaroRead te activeren.
De software werkt tot het einde van het schooljaar. Daarna dient de student opnieuw in te
loggen en kan er een nieuwe code worden aangevraagd voor activatie van het nieuwe
schooljaar.
Na installatie kan de leerling dus gebruik maken van ClaroRead Pro en eventueel boeklezer
Deze instructie is ook beschikbaar als video op www.woordhelder.nl/school.
Hier heeft u de directe link naar de video zodat u hem eventueel ook op de schoolsite kunt
implementeren: https://www.youtube.com/watch?v=1Rl8zHu_9rY
5. Eindexamensite
Alle leerlingen van De Apollo uit leerjaar 3 en 4 kunnen oefenen met de eindexamens via
eindexamensite.nl . Deze site helpt leerlingen om goed voorbereid en vol zelfvertrouwen het
eindexamen in te gaan. Leerlingen raken vertrouwd met het maken van eindexamens.
Docenten zien welke onderdelen nog extra aandacht en oefening vragen.
Op Eindexamensite.nl staan examens die leerlingen online kunnen oefenen. Na het maken
van het oefenexamen krijgen zij gelijk feedback. Zo zien zij welke examenstof ze goed en
minder goed beheersen.
Leerlingen kunnen oefenen op onderwerp en op moeilijkheidsgraad. Per vraag kunnen zij
doorklikken naar de bijbehorende theorie. Of naar een uitleg die je als docent kunt
toevoegen. Ook online oefenen voor de rekentoets is mogelijk.
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Instructie inloggen leerlingen eindexamensite:
Log op een computer in op Magister
Ga naar Bronnen --> Gedeelde documenten --> eindexamen oefenen --> eindexamensite
Leerlingen belanden op de goede website
Klik op Login
Leerlingen maken een account
Leerlingen kunnen bij alle eindexamens van hun vakken, incl. uitleg en automatisch
nakijken!!!
6. 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 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 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.
7. Pakketkeuze in 2 vmbo
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van klas 2,
De pakketkeuze staat vanaf vandaag, vrijdag 6 maart, online in Magister. De keuze vindt
plaats in het leerling account, dus niet in het ouder account!
Het verzoek is om samen met uw zoon/dochter de voorlopige keuze door te geven, zodat
tijdens het rapportgesprek de keuze definitief gemaakt kan worden. Hierbij worden ook de
adviezen van de vakdocenten meegenomen.
De uiterlijke datum voor het doorgeven van de voorlopige pakketkeuze is 16 maart
aanstaande.
Bijgevoegd vindt u de instructie voor het invullen van de keuzes.
Met vriendelijke groet,
Mentoren leerjaar 2T
Pakket/Sectorkeuze voor 3 vmbo-t
Er worden 7 vakken gekozen. Soms zal een keuze niet mogelijk zijn i.v.m. de groepsgrootte.
Sector
Algemeen deel

Pakket 1
Techniek &
Landbouw
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
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Pakket 2
Economie

Pakket 3
Zorg & welzijn

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV

Pakket deel

Keuze deel

LO1
Sectorwerkstuk
Wiskunde
Nask1
Nask2
Biologie

LO1
Sectorwerkstuk
Wiskunde
Economie
Geschiedenis

LO2
Tekenen
Economie

LO2
Spaans
Duits
Tekenen
Biologie
Aardrijkskunde

LO1
Sectorwerkstuk
Biologie
Tekenen
Aardrijkskunde óf
Geschiedenis
Spaans óf Duits
LO2
Wiskunde
Spaans
Duits
Aardrijkskunde
Geschiedenis

8. Profielkeuze voor 4 havo
Beste ouders/verzorgers en leerlingen uit 3H,
De profielkeuze staat vanaf vandaag, 6 maart, online in Magister. De keuze vindt plaats in
het leerling account, dus niet in het ouder account!
Het verzoek is om samen met uw zoon/dochter de voorlopige keuze door te geven, zodat
tijdens het rapportgesprek de keuze definitief gemaakt kan worden. Hierbij worden ook de
adviezen van de vakdocenten meegenomen.
De uiterlijke datum voor het doorgeven van de voorlopige profielkeuze is 16 maart
aanstaande.
Bijgevoegd vindt u de instructie voor het invullen van de keuzes.
Met vriendelijke groet,
Tom Hendriks
Kevin Hoogeweg
Profielkeuze formulier HAVO
Er worden 7 vakken gekozen. Soms zal een keuze niet mogelijk zijn i.v.m. de groepsgrootte

Algemeen
deel

Profiel
deel
Keuze
deel

Cultuur en
maatschappij
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
LO
Profielwerkstuk
Geschiedenis
Spaans of Duits
Tekenen
Duits
Spaans
Aardrijkskunde
Economie

Economie en
maatschappij
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
LO
Profielwerkstuk
Wiskunde A
Economie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Spaans
Duits
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Natuur en
gezondheid
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
LO
Profielwerkstuk
Wiskunde A of B
Biologie
Scheikunde
Economie
Natuurkunde
Aardrijkskunde

Natuur en
techniek
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
LO
Profielwerkstuk
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
Tekenen

9. Van de ouderraad
Mocht u contact willen zoeken met de ouderraad van De Apollo, dan kan dit via dit
mailadres: ouderraad@deapollo.nl
10. De leerlingenraad van De Apollo
Met trots presenteren wij u de leerlingenraad van De Apollo.
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