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Corona
N.a.v. gesprekken met medewerkers, ouders, leerlingen, het managementteam, andere
directeuren en het College van Bestuur van ZAAM, wil ik het volgende met u delen. Het is voor
iedereen een verwarrende tijd, waarin feiten, meningen en verschillende waarden met elkaar
in botsing kunnen komen en soms ook daadwerkelijk komen. In gesprek met mensen die
Corona hebben, ben ik geschrokken van de impact die deze ziekte heeft op de gezondheid
van deze mensen. Ook in mijn privéleven loop ik steeds meer tegen de beperkingen aan die
deze pandemie veroorzaakt. Het is begrijpelijk dat deze situatie bij iedereen emoties oproept.
De pandemie betekent voor onze school, dat wij zo lang mogelijk proberen om fysiek
onderwijs te geven in het belang van onze leerlingen. Dat doen we volgens de richtlijnen van
de overheid.
‘Fysiek onderwijs hoort bij een school! Een plek waar je samenkomt om te leren, tezamen leert
leven, ontdekt wie je zelf wil zijn, ontdekt wie je vrienden zijn en leert met welke mensen en
meningen je om moet gaan.’
Deze beweegreden is in eerdere communicatie misschien onderbelicht gebleven. De school is
een plek waar wij met onze leerlingen het gesprek aangaan in de veilige omgeving van de
school over hun gedachten en gevoelens. Over de mondkapjes, het virus en de verschillende
reacties vanuit de samenleving. Hoe voelen de leerlingen zich, wat helpt hen? Wat vinden ze
spannend? Welke verschillende meningen leven er om hen heen in de groep? Wat zijn hun
gedachten en ideeën over de toekomst waar zij langer in zullen voortbewegen dan wij als
ouders/verzorgers, docenten en politici?
Dit is in onze ogen de functie van onderwijs, en we hebben dit opgenomen in onze missie van
de school.
Dit zijn niet alleen verwarrende maar ook onzekere tijden en natuurlijk proberen wij de lessen
zoveel mogelijk fysiek doorgang te laten vinden. Helaas lukt dat niet altijd en ontstaat er
lesuitval. Ook wij weten niet wat er de komende tijd gaat gebeuren en wat voor maatregelen
de overheid gaat nemen. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om het onderwijs van uw
kind zo goed mogelijk te laten verlopen en wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden
van de recente ontwikkelingen.
Ik wens u en uw familie veel sterkte in deze lastige periode.
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
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1.

De medewerkers

De docenten Nederlands, dhr. Mark van Doesselaar en mw. Joany Man zijn de trotse ouders
geworden van een gezond dochtertje.
Dhr. Mark van Doesselaar heeft vaderschapsverlof en hij keert vrijdag 13 november weer
terug op school. Mw. Joany Man begint haar lessen weer na de kerstvakantie.
De lessen van de wiskunde docent dhr. Abdel Ghalbzouri worden op dit moment vooral
vervangen door dhr. Hans de Ruiter.
Dhr. Sander Schagen neemt de mentorcoach leerlingen van dhr. Abdel Ghalbzouri over.
De Cultuurdocent mw. Maartje van de Berg heeft een andere baan geaccepteerd en na de
herfstvakantie is Mw. Sophie Kienhuis gestart voor het vak Cultuur. Zij heeft een dans- en
toneelachtergrond.
2.

Vakantieregeling 2020-2021

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
3.

19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
5 april 2021
24 april t/m 9 mei 2021
13/14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli t/m 24 augustus 2021

Schoolgids 2020-2021

Op onze site www.deapollo.nl kunt u onze nieuwe schoolgids vinden.
4.

Corona-maatregelen in en buiten de school

Online lessen
In het geval dat een docent thuis in quarantaine moet blijven, zal de docent online lesgeven.
Wij doen ons best om opvang in een lokaal te regelen voor deze onlinelessen. De docent zet
de les klaar in de agenda van Microsoft Teams op het tijdstip van de les. De leerling ziet bij het
openen van Teams een ‘vergadering’ staan in de agenda waaraan de leerling deel dient te
nemen. Op deze manier kunnen de leerlingen online de les volgen. Eind van deze week komt
er een handleiding voor de leerlingen.
In het geval dat de leerling thuis in quarantaine moet blijven, belt de leerling tijdens de les de
docent persoonlijk via Teams. Dit kan de leerling doen door naar de chat functie te gaan in
Teams en hier de desbetreffende docent een berichtje te sturen of te videobellen.
Corona-steunlessen
Na de herfstvakantie zijn deze lessen gestart voor de leerlingen, die op grond van hun
resultaten voor de zomervakantie, achterstanden hebben opgelopen. Deze steunlessen
worden op de 7e lesuren aangeboden. De ouders van de leerlingen waarvoor dit geldt hebben
hierover bericht gekregen van de dhr. Arne van Steenis. Mocht u uw kind willen opgeven, dan
kunt u een mail sturen naar de mentor/mentorcoach van uw kind.
Pauzes
Tijdens de pauzes gaan de meeste leerlingen naar buiten. Alleen leerlingen die op een stoel
in de aula zitten, kunnen binnen pauze houden. Op onze schoolpleinen staan twee grote
stretchtenten (festivaltenten) zodat leerlingen droog pauze kunnen houden.
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Warm aankleden
De ventilatie van de school is goed, toch hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk
ramen en deuren in de school open te houden, om de kans op besmettingen zo laag mogelijk
te houden. Iedereen in de school moet zich warm kleden. Jassen mogen tijdens de lessen
aangehouden worden.
Mondkapjes (mededeling van het bestuur)
Voor de herfstvakantie is door de Rijksoverheid het dringende advies aan de scholen in het
Voortgezet Onderwijs gegeven om op de scholen mondkapjes te dragen. Dit advies werd
overgenomen door de VO- Raad en de samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs in
Amsterdam.
Het College van Bestuur van ZAAM heeft besloten om op alle ZAAM scholen, dus ook op De
Apollo, een mondkapjesplicht in te stellen voor leerlingen en medewerkers. Deze verplichting
geldt als je je verplaatst buiten het leslokaal en de onderwijsruimte.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit besluit.
Dit betekent dat leerlingen en medewerkers buiten het leslokaal of een andere onderwijsruimte
een mondkapje moeten gaan dragen. Dus als leerlingen en medewerkers op de gang of in het
trappenhuis lopen dragen zij een mondkapje. Als zij tijdens een tussenuur of de pauze in de
aula rondlopen, zetten zij een mondkapje op.
Het bestuur heeft dit besluit genomen, omdat we de gezondheid van iedereen in de school
zoveel mogelijk willen beschermen. Wij willen verdere verspreiding van het coronavirus en
daarmee zwaardere maatregelen proberen te voorkomen.
Leerlingen nemen dus altijd een mondkapje mee naar school.
De mondkapjesplicht is een aanvullende maatregel. Dat betekent dat de eerdere regels in de
school blijven gelden: volg de looproutes, was je handen regelmatig, hoest en nies in je
elleboog en houdt tot volwassenen 1,5 meter afstand.
Hygiëne en veiligheid
De RIVM-richtlijnen zijn leidend.
Dat betekent:
o Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling.
o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit
gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na
toiletbezoek.
o We schudden geen handen.
o We hoesten en niezen in onze elleboog.
o We zitten niet aan ons gezicht.
o We dragen een mondkapje in de school
Klachten en thuisblijfregels (zie ook de meegestuurde beslisboom)
Een medewerker /leerling met een of meer van de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:
o Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
o Hoesten
o Benauwdheid
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5.

Laptops op school

Ook dit schooljaar biedt De Apollo de mogelijkheid om een laptop aan te schaffen via
Studywise. Via de link https://deapollo.studywise.nl kunt u voor uw kind een laptop bestellen.
Op De Apollo is het vanaf het schooljaar 2020-2021,voor alle leerlingen van alle
leerjaren, verplicht om een laptop in bezit te hebben.
De Corona-periode laat ons zien dat online onderwijs noodzakelijk is. Ook zonder Corona is
het gebruik van een laptop in ons onderwijs voor leerlingen noodzakelijk om de lesstof onder
de knie te krijgen en om digitale vaardigheden te ontwikkelen.
Bij steeds meer vakken wordt er gewerkt met een digitale methode. Hiervoor is het belangrijk
dat de leerlingen elke dag hun laptop mee naar school nemen, zodat op school goed gewerkt
kan worden. Helaas merken we nog te vaak dat leerlingen hun laptop niet bij zich hebben en
dat staat hun leerproces in de weg. Het is belangrijk dat u uw kind hierbij ondersteunt.
De digitale ontwikkelingen zijn in ons onderwijs een belangrijk speerpunt, digitaal onderwijs
maakt onderdeel uit van ons curriculum. Bij de aanschaf van een laptop via bv. Studywise kunt
u eventueel in termijnen betalen. Mocht u financieel deze aanschaf niet kunnen dragen, dan
biedt de Gemeente Amsterdam mogelijkheden om een gratis laptop aan te schaffen. Ook
andere gemeenten bieden deze mogelijkheid.
Via deze link https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/ kunt u meer informatie
vinden.
6.

Huisvesting De Apollo

Er wordt hard gewerkt aan de vier nieuwe lokalen van De Apollo. De aanleg verloopt keurig
volgens planning. Dit betekent dat de nieuwe lokalen na de kerstvakantie in gebruik genomen
kunnen worden. Bij de start van de tweede roosterperiode, vanaf maandag 19 januari 2021,
worden de extra lokalen ingeroosterd.
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7.

Van de ouderraad

Mocht u contact willen zoeken met de ouderraad van De Apollo, dan kan dit via het volgende
mailadres: ouderraad@deapollo.nl
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