
Amsterdam, 3 juni 2021 
 
Betreft: planning tot de zomervakantie voor de bovenbouw 
 
Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen van 3T en 4H, 
 
Het loop tegen het einde van het schooljaar en d.m.v. deze brief willen wij u meenemen in de 
planning van de laatste weken voor de zomervakantie. 
 
Afscheid 
Na 7 jaar met hart en ziel gewerkt te hebben als directeur van De Apollo, is nu de tijd aangebroken 
om afscheid te nemen van de school, de leerlingen, de ouders/verzorgers en de medewerkers. Na de 
zomervakantie zal ik niet terugkeren als directeur van De Apollo, ik ga met pensioen. Op dit moment 
is het bestuur van ZAAM nog bezig met het werven van een nieuwe directeur voor De Apollo, op het 
moment dat de naam bekend is van de nieuwe directeur hoort u dat natuurlijk onmiddellijk. 
Het waren zeven geweldige jaren waarin ik samen met het team van De Apollo een mooie school heb 
kunnen neerzetten, ik verlaat trots en met een gerust hart de school. De nieuwe directeur kan 
voortbouwen met het Apollo-team aan een mooie krachtige school voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte.  
 
De afgelopen jaren heb ik intensief samengewerkt met de ouders van de ouderraad en ik wil deze 
ouders dan ook hartelijk danken voor hun feedback en hun suggesties voor verbeteringen. De 
ouderraad zoekt nog leden, dus mocht u ook mee willen denken over de ontwikkelingen van de 
school, dan kunt u zich opgeven bij de mentor van uw kind. 
 
Voor mij breekt er straks een rustige periode in mijn leven aan en ik weet zeker dat ik De Apollo en 
zeker alle leerlingen heel erg ga missen. Ik wens u allemaal alvast een mooie zomervakantie. En 
straks de leerlingen een mooie start van het schooljaar op woensdag 25 augustus. Laten we hopen 
dat de school na de zomer open kan zonder extra Corona maatregelen. 
 
Mw. Gerda Heringa 
Directeur van De Apollo 
 
Leermiddelen via van DIJK 
In week 47 gaat de link om leermiddelen te bestellen voor de leerlingen en ouders/verzorgers van de 
leerlingen van De Apollo open. Op onze site komt deze link te staan. U krijgt nog een berichtje van de 
school. 
 
Laptops via Studywise 
Elke leerling heeft op school een laptop nodig. Bekijk het assortiment van De Apollo door naar 
shop.studywise.nl te gaan! (Gebruik tijdens het betalen de code APOL20 en ontvang €20,- extra 
korting!). Op onze site vindt u meer informatie en de flyer van studywise. 
 
Tevredenheidsenquêtes via VOspiegel 
Als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid staan de jaarlijkse tevredenheid enquêtes klaar op internet. 
Het is voor ons erg belangrijk om feedback te krijgen op ons beleid en onderwijs, zodat dit op termijn 
kan verbeteren. Wij verzoeken ouders en leerlingen de respectievelijke enquêtes dan ook in te vullen 
voor 18 juni 2021. U start de enquête volgens onderstaand stappenplan: 
 

1. Ga naar https://vospiegel.nl/ 
2. Voer als ouder de volgende code in: GFE-WGQ-UAV. Deze bestaat uit 19 vragen.  
3. Voer als leerling de volgende code in: YVC-CVH-GUK. Deze bestaat uit 31 vragen. 



Wij danken alle respondenten bij voorbaat voor de betrokkenheid! 
 
De planning tot de vakantie 
Vanaf maandag 7 juni is de school weer volledig open. Voor onze bovenbouwleerlingen betekent dit 
weinig aangezien zij al volledig les volgen. 
 
Maandag 14 juni t/m maandag 21 juni is SE week van de bovenbouw. Het afnamerooster inclusief de 
leerstof staat in het Magisterrooster van uw kind.  
 
Dinsdag 22 juni lesvrije dag i.v.m. studiedag havo bovenbouw. 
 
Woensdag 23 juni t/m woensdag 30 juni inhalen en afronden PTA programma volgens lesrooster. 
(Helaas vervalt de stageweek en kiezen we er voor om leerlingen zoveel mogelijk achterstanden te 
laten wegwerken van het PTA programma). Docenten plannen agenda items in de lessen van uw kind 
waarin zichtbaar is of uw kind is uitgenodigd om werk in te halen. 
 
Donderdag 24 juni inhaaldag gemiste schoolexamens uit de SE week. 
 
Dinsdag 29 juni herkansing SE week 3 voor twee vakken. 
 
Donderdag 1 juli Eindactiviteit bovenbouw. Brief volgt! We zijn hard bezig met de voorbereidingen 
om dit ingewikkelde schooljaar op een passende manier af te sluiten. 
 
Maandag 5 juli t/m 8 juli eindgesprekken leerling aan het woord. Zowel de leerlingen van 3T als 4H 
zijn zelf weer aan zet om een korte presentatie voor u als ouder/verzorger, en de mentorcoach te 
maken waarin er terug geblikt wordt op het schooljaar. De presentatie wordt in de mentoruren 
voorbereid. 
 
Indien er vragen voortkomen uit deze brief, neemt u dan gerust contact op met de mentor van uw 
kind. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kevin Hoogeweg, Leerjaar coördinator bovenbouw 
Arne van Steenis-Groet, Teamleider bovenbouw 
 
 
 
 


