De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2019-2020

Jaargang 6, nummer 5

Houd moed!
Dit is een zware periode voor ons allen, deze tijd maakt ons duidelijk wat er belangrijk is in
ons leven. Hopelijk gaat het goed met u, uw gezin, familie, vrienden en bekenden.Voor de
leerlingen en onze medewerkers is het een bijzondere tijd: de lessen worden online
aangeboden en de kwetsbare leerlingen worden op school opgevangen. Docenten hebben
het online lesgeven vormgegeven en uiteindelijk loopt het digitale onderwijs goed.
Vorige week was de persconferentie van het kabinet met daarin o.a. de opening van het
voortgezet onderwijs. De Apollo werkt met het protocol ‘opstart van het voortgezet onderwijs’
van de VO-raad. De schoolleiding van de Apollo heeft intensief overlegd hoe we de opstart
van de school vanaf 2 juni a.s. kunnen vormgegeven. Ik heb hier ook ruggespraak over
gehad met de deelraad. In deze Ouder-Apollonia kunt u lezen hoe we dit gaan doen, zo ook
de aanpassingen van de overgangsnormen.

De leerlingen van leerjaar vier hebben de laatste SE week achter de rug en binnenkort
worden de herkansingen afgenomen en indien nodig, volgen er nog resultaatverbeterende
toetsen.
Wij vertrouwen erop dat deze Ouder-Apollonia u inzicht geeft in hoe wij het schooljaar willen
afsluiten. Uiteraard moet ik nog wel vermelden dat we te allen tijde nieuwe – of aanvullende
informatie van het kabinet kunnen krijgen. Dan zullen wij u nader informeren.

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.
2.
3.
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6.
7.

De medewerkers
Vakantieregeling 2019-2020
Opening school na 2 juni
De aangepaste overgangsnormen
Protocol leerlingen i.v.m. opening school
De ouderraad
De leerlingenraad
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1. De medewerkers
Onze docent wiskunde, dhr. Toon Kreijns, is helaas ernstig ziek geworden. Zijn lessen zijn
overgenomen door dhr. Lotfi Ouchene en klas 2A heeft mw. Gaby Voorn-Peeters als nieuwe
mentor.
I.v.m. pensionering zijn mw. Marij Cranen, docent Nederlands en mw. Suzanne Lataputty,
receptioniste, met pensioen gegaan op 1 april.
Mw. Annemiek Groot gaat na de zomervakantie met pensioen. In de periode tot de
zomervakantie is zij alleen nog op school i.v.m. intakes van leerlingen voor het nieuwe
schooljaar.
Bij vragen over leerjaar 1: mw.Yvette Kooi, leerjaarcoördinator leerjaar 1.
Bij vragen over leerjaar 2: mw. Gaby Voorn-Peeters, leerjaarcoördinator leerjaar 2.
Richting het nieuwe schooljaar zijn er veel vacatures i.v.m. medewerkers die met pensioen
gaan en de uitbreiding van de school met havo 4. De komende weken voeren we
gesprekken met de kandidaten.
2. Vakantieregeling 2019-2020
Duur
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. Opening school na 2 juni
Om zoveel mogelijk kwaliteit aan onze leerlingen te kunnen blijven bieden hebben we
uitgangspunten geformuleerd. Daarbij is onderzocht wat we al kunnen
voorbereiden/experimenteren aan 1,5 meter-onderwijs zoals in het landelijk protocol is
aangegeven.
Onze uitgangspunten:
• Digitaal onderwijs via het Corona-rooster houden we in stand. Dat verloopt naar
tevredenheid.
• Voorexamenklassen (VMBO-T 3) komen in ieder geval op school om SE-toetsen te
maken. Dit is van belang om het volgend examenjaar niet extra te belasten.
• Alle andere (onderbouw) klassen maken op school voor hun vakken een toets om
enig inzicht te krijgen hoe ze ervoor staan en als hulpmiddel voor hun overgang. In
week 22 komen alle leerlingen naar school voor de mentorlessen. Rooster volgt nog.
• Kwetsbare leerlingen worden iedere dag opgevangen (zoals al een aantal weken
gebeurt). Vanaf 2 juni gaan wij een grotere groep leerlingen opvangen dan nu het
geval is. Deze week ontvangen deze leerlingen en hun ouders die hiervoor in
aanmerking komen een brief.
Welke mogelijkheden zijn er nog meer?
De belangrijkste beperking van 1,5 meter afstand houdt in dat we 6 á 8 leerlingen in een
lokaal kunnen ontvangen. Dit betekent dat we 1/3 van onze leerlingen tegelijk in de school
kunnen verwelkomen.
In de eerste week na Pinksteren kunnen we dan naast de digitale lessen in de ochtend, in de
middag de onderbouwleerlingen en de bovenbouwleerlingen van leerjaar 3 naar school laten
komen voor een ontmoeting met de mentor. Hiervoor zal een rooster gemaakt worden.
Uiteraard zullen we alle hygiëne-maatregelen die nodig zijn uitvoeren en zullen we hiermee
de veiligheid zoveel mogelijk waarborgen.
Misschien is er de gedachte dat opengaan van de VO-scholen na 2 juni meer op zou
leveren. De periode tot de zomervakantie is in onze regio te kort om nog meer fysieke lessen
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Met opmerkingen [KG1]: Aanpassen.

te organiseren. Het is goed om te beseffen dat, als we in het nieuwe schooljaar met 1,5
meter-onderwijs moeten starten, een schooldag er als volgt uitziet:
• of thuis (2/3 van de leerlingen) via streamen of anders digitaal;
• of op school (1/3 van de leerlingen) met 6 à 8 leerlingen in een lokaal,
geen wisselingen van lokaal voor de leerlingen, de docenten wisselen van lokaal, geen
pauzes, éénrichtingsverkeer en na een aantal lessen zo snel mogelijk weer naar huis.
Binnen de mogelijkheden die we hebben, maken we met alle personeelsleden van De Apollo
er het beste van. Ik wil nogmaals benadrukken dat ook wij niet kunnen wachten om, zodra dit
verantwoord is, iedere dag ons gebouw weer vol te hebben met alle leerlingen.
Leerlingen die binnen 8 km van de school wonen mogen niet met het openbaar vervoer
reizen. De leerlingen die buiten de 8 km van de school wonen en met het openbaar vervoer
reizen moeten, als ze ouder zijn dan 13 jaar, een mondkapje in het openbaar vervoer
dragen. Het niet dragen van een mondkapje kan een bekeuring van 95 euro betekenen.
Het schoolkamp leerjaar 2 , alle excursies en bezoeken aan musea zijn vervallen.
De planning tot de zomervakantie is als volgt:

We lesw Dat D
ek eek um ag
23- za
mei
ww.6 24- zo
-4 mei
22
25- m
mei a
26- di
mei

Activiteit

Leerlingen

Ouders

Suikerfeest

Herkansingen SE's lj 4

Leerlingen leerjaar 4

Inhalen leerjaar 4 op
school

Leerlingen leerjaar 4

27mei

w Inhalen leerjaar 4 op
o school
Deadline cijfers leerjaar
4
28- do Nieuwe kluisjes worden
mei
geplaatst.
Brief verstuurd naar
ouders en leerlingen
opvang na 2 juni

29- vr 15.40-16.30 Er wordt
mei
gebeld met herkansers
leerjaar 4 ivm resultaat
examens
30- za
mei
31- zo 1e Pinksterdag
mei
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Leerlingen leerjaar 4

Leerling ontvangt brief
over opvang na 2 juni

Ouders
ontvang
en brief
over
opvang
na 2 juni

23

ww. 16-5 jun
Roos 2ter jun
volgt

3jun

m 2e Pinksterdag
a
di School open 1
12.30 uur-16.30 uur
mentorleerlingen op
school
19.30-21.30 uur
ouderraad

w 12.30 uur-16.30 uur
o mentorleerlingen op
school

Leerlingen ontvangen
rooster ivm mentorles
op school
19.3021.30
uur
ouders
ouderraa
d op
school
Leerlingen ontvangen
rooster i.v.m. mentorles
op school

4- do 12.30 uur-16.30 uur
jun
mentorleerlingen op
school

Leerlingen ontvangen
rooster i.v.m. mentorles
op school
10-12 uur leerjaar 4
Uitslag examen:
leerlingen worden gebeld
mentorcoaches bellen
over uitslag examen
tussen 10-12 uur.
Van 14.00 uur-15.30 uur
leerjaar 4 op school ivm
Van 14.00 uur-15.30 uur uitslag:dozen van
leerjaar 4 op school ivm Dijk,laptops,profielwerkst
uitslag:dozen van
uk,cijferlijsten
Dijk,laptops,profielwerkst
uk,cijferlijsten

5jun

vr 12.30 uur-16.30 uur
menotrleerlingen op
school
Aanmelden RV-toetsen
leerjaar 4

6- za
jun
ww. 7- zo
6-6 jun
24 Roos 8- m Scholen open: 2
ter jun a SE 3 leerjaar 3
volgt
9jun

di RV-toetsen leerjaar 4
SE 3 leerjaar 3
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Leerlingen ontvangen
rooster i.v.m. mentorles
op school
Leerlingen leerjaar 4
melden zich aan voor
RV-toetsen

SE 3 leerjaar 3

RV-toetsen leerjaar 4
SE 3 leerjaar 3

10jun

w RV-toetsen leerjaar 4
o SE 3 leerjaar 3

RV-toetsen leerjaar 4
SE 3 leerjaar 3

11- do RV-toetsen leerjaar 4
jun
SE 3 leerjaar 3

RV-toetsen leerjaar 4
SE 3 leerjaar 3

12jun

RV-toetsen leerjaar 4
SE 3 leerjaar 3

vr RV-toetsen leerjaar 4
SE 3 leerjaar 3

13- za
jun
14- zo
jun
25 Roos 15- m Scholen open 3
ter jun a Corona-online lessen
volgt
stoppen
Toetsweek leerjaar 1+2
Toetsweek 3H
16- di Uitslag RV-toetsen:
jun
mentorcoach belt tussen
10-11 uur
Toetsweek leerjaar 1+2
Toetsweek 3H

17jun

Corona-online lessen
stoppen
Toetsweek leerjaar 1+2
Toetsweek 3H
Tussen 10-11 uur wordt
leerling leerjaar 4 gebeld
Toetsweek leerjaar 1+2
Toetsweek 3H

w Toetsweek leerjaar1+2
o Toetsweek 3H

Toetsweek leerjaar 1+2
Toetsweek 3H

18- do Toetsweek leerjaar 1+2
jun
Toetsweek 3H

Toetsweek leerjaar 1+2
Toetsweek 3H

19jun

Toetsweek leerjaar 1+2
Toetsweek 3H

vr Toetsweek leerjaar1+2
Toetsweek 3H

20- za
jun
21- zo
jun
26 Roos 22- m Scholen open:4
ter jun a AMN-toetsen leerjaar
volgt
1+2
afrondingsdag leerjaar 3
PTA programma
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AMN-toetsen leerjaar
1+2
afrondingsdag leerjaar 3
PTA programma

23jun

di AMN-toetsen leerjaar
1+2
afrondingsdag leerjaar 3
PTA programma

AMN-toetsen leerjaar
1+2
afrondingsdag leerjaar 3
PTA programma

24jun

w afrondingsdag leerjaar 3
o PTA programma
14.00 uur
kennismakingsmiddag
nieuwe leerlingen 20202021, leerjaar 1

afrondingsdag leerjaar 3
PTA programma

25- do Rapportbesprekingen
jun
26jun

vr AMN-toetsen leerjaar
1+2
afrondingsdag leerjaar 3
PTA programma

Leerlingen vrij, alleen
eventueel inhalers op
school
AMN-toetsen leerjaar
1+2
afrondingsdag leerjaar 3
PTA programma

27- za
jun
28- zo
jun
27 Roos 29- m Scholen open: 5
ter jun a Boeken inleveren van
Boeken inleveren van
volgt
Dijk en geleende laptops Dijk en geleende laptops
inleveren
inleveren : Rooster volgt

30jun

di Rapport uitreiken
leerjaar 1,2,3 in
mentorgroep
19.00 uur Diploma
uitreiking

Rapport uitreiken
leerjaar 1,2,3: rooster
volgt
19.00 uur Diploma
uitreiking

1-jul w 10.00 uur
o revisievergadering
Rapport uitreiken
leerjaar 1,2,3 in
mentorgroep

Rapport uitreiken
leerjaar 1,2,3: rooster
volgt

Ouder-Apollonia, jaargang 6, nummer 5

Ouders
ondertek
enen
OPP
19.00
uur
Diploma
uitreiking
Ouders
ondertek
enen
OPP

2-jul do Rapport uitreiken
leerjaar 1,2,3 in
mentorgroep

Rapport uitreiken
leerjaar 1,2,3: rooster
volgt
Leerlingen vakantie
vanaf 14 uur

3-jul vr School dicht om 13.00
uur

Leerlingen vrij
zomervakantie

Ouders
ondertek
enen
OPP

4. De aangepaste overgangsnormen
Door de Corona- crisis is het noodzakelijk om de overgangsnormen die in de schoolgids
2019-2020 staan, aan te passen. Dit betekent het volgende:
Leerjaar 1: Overgang conform de schoolgids: geen doublure, wel afstroom van HAVO naar
VMBO-T als dit al eerder gecommuniceerd is met ouders en leerling. Alle leerlingen in
leerjaar 1 maken een AMN toets - kernvakken.
Algemeen: Geen opstroom i.v.m. corona-crisis. Er is een voorbehoud: dit betreft leerlingen
waarvan het niveau niet passend blijkt of die een te grote achterstand hebben doordat ze
teveel afwezig zijn geweest (voor de Corona-crisis).
Leerjaar 2T: Overgangsnorm toepassen op het gekozen pakket. Bij 3 tekorten is de leerling
een bespreekgeval. In dat geval zijn er 3 opties:
1. bevorderd naar 3T door de docentenvergadering
2. Verder testen/ de leerling moet naar zomerschool om leerachterstanden weg te werken
3. de leerling wordt afgewezen
Alle leerlingen in leerjaar 2 maken een AMN toets - kernvakken.
Leerjaar 2H: alle leerlingen bevorderen naar 3H (met uitzondering van wens van ouders en
leerling om af te stromen naar 3T) Er is een voorbehoud: dit betreft leerlingen waarvan het
niveau niet passend blijkt of die een te grote achterstand hebben doordat ze teveel afwezig
zijn geweest (voor de Corona-crisis)
Alle leerlingen in leerjaar 2 maken een AMN toets - kernvakken.
Leerjaar 3H: Overgangsnorm toepassen op het gekozen pakket. Bij 3 tekorten is de leerling
een bespreekgeval. In dat geval zijn er 3 opties:
1. de leerling is bevorderd naar 4 H door de docentenvergadering
2. Verder testen/ de leerling moet naar zomerschool om leerachterstanden weg te werken
3. De leerling wordt afgewezen
Leerjaar 3T: We hanteren de overgangsnormen uit de schoolgids 2019-2020. Let op: leerling
is bevorderbaar op SE-resultaten.
Bij grote uitzonderingsgevallen besluit de SL-breed. Revisieverzoek is alleen vanuit ouders
mogelijk. De revisievergadering zal plaatsvinden op woensdag 1 juli.
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5. Protocol werken op school voor de leerlingen
•

Leerlingen houden zich aan de algemeen geldende Corona-regels, zoals afstand
houden, niezen in de elleboog e.d.. Wanneer dit opzettelijk niet gebeurt, wordt de
leerling naar huis gestuurd.

•

Zowel voor het betreden van de school als na het verlaten van de school respecteren
leerlingen de onderlinge afstand van 1.5 meter. Voor- en/of napraten in groepjes net
buiten de ingang is niet toegestaan. Docenten en conciërge zullen daar op toezien.

•

Vanaf de ingang staan er lijnen op de grond met een onderlinge afstand van 1.5
meter, volg de aangegeven routes, er staat een docent op het schoolplein die erop
toeziet dat men de onderlinge afstand respecteert.

•

Er zijn geen pauzes.

•

De leerlingen gaan gefaseerd het gebouw in tot aan het lokaal waar ze moeten zijn.
Zij gebruiken verschillende looproutes in de school.

•

Leerjaar 1 verzamelt op het achterplein bij de Panna-kooi. De leerlingen komen de
school binnen via de aula.

•

Leerjaar 2 verzamelt op het parkeerterrein. De leerlingen komen binnen via de
noodingang aan de achterzijde van het gebouw.

•

Leerjaar 3 verzamelt voor de ingang van de school. De leerlingen komen het gebouw
in via de gymzaal.

•

De jassen, tassen en telefoons (de telefoon moeten uit staan) leg je naast je tafel
neer. Je neemt alleen de spullen mee naar school die je nodig hebt.

Tijdens de lessen:
•

Je werkt aan je eigen teams lessen met hulp van de begeleiders.

•

Je werkt met een eigen koptelefoon op je eigen laptop.

•

Je hebt bij je: een pen, schoolboeken, potlood, rekenmachine e.d.; deze spullen heb
je voordat je naar school komt, schoongemaakt. Je hebt ook je handen grondig
gewassen

•

Je volgt alle instructies van de begeleiders op.

•

Je maakt je eigen tafel school en je reinigt je handen met de desinfecterende lotion
bij binnenkomst.

Na het volgen van lessen op school
•
•

Als je klaar bent maak je je eigen tafel schoon.
Je verlaat de school via dezelfde looproute via welke er binnen is gekomen en je
verlaat onmiddellijk het schoolplein. Je blijft voor deur van de school niet wachten op
andere leerlingen, maar je vertrekt gelijk naar huis.
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Toilet-bezoek
•

Wanneer een leerling naar het toilet moet geeft hij/zij een signaal aan de docent.

•

Er kan maar één leerling tegelijk naar het toilet. Pas wanneer die leerling terug is op
zijn of haar plek, kan een volgende leerling naar het toilet.

•

Op de toiletten liggen papieren droogdoekjes en desinfecterende lotion voor je
handen.
6. Van de ouderraad

Mocht u contact willen zoeken met de ouderraad van De Apollo, dan kan dit via dit
mailadres: ouderraad@deapollo.nl
7. De leerlingenraad van De Apollo
Benjamin, leerling uit 2H en lid van de leerlingenraad, neemt deel in de benoemings- en
adviescommissie voor een nieuwe teamleider onderbouw.
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