
   
 

   
 

Pedagogische aanpak De Apollo 
 
Missie: 
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: 
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 

 
Waarden vanuit positive behaviour support: 

• Veiligheid –Betrokkenheid –Plezier –Groei 

 
 

 
Doel: 
Het pedagogisch klimaat is de basis van alle werkzaamheden in onze organisatie. 
 
Belangrijk is dat leerlingen ervaren dat de afspraken op onze school eenduidig zijn, en 
dat wij als team het met elkaar eens zijn over die regels. 
Eenduidigheid bij de toepassing van regels is niet een doel op zich, maar een middel om 
ervoor te zorgen dat leerlingen weten waar ze aan toe zijn, m.a.w. is voorwaardelijk voor 
een veilig pedagogisch klimaat. Dit betekent dat wij altijd handelen volgens de richtlijnen 
van ons pedagogisch klimaat. 
 
Onze pedagogische aanpak is uiteengezet aan de hand van onze waarden. De waarden 
zijn gekozen met en door alle leerlingen en medewerkers van De Apollo. 
 
Ons schoolondersteuningsplan stelt: 



   
 

   
 

Het pedagogisch klimaat op De Apollo is van groot belang voor de ontwikkeling van 
onze leerlingen. Leerlingen komen tijdens hun schoolcarrière allerlei uitdagingen tegen. 
Hoe leerlingen met deze uitdagingen omgaan heeft grote invloed op hun zelfbeeld en 
gevoel van zelfwaardering. Daarnaast geldt voor alle leerlingen dat zij tijdens hun verblijf 
op een middelbare school een aantal belangrijke vaardigheden zullen ontwikkelen zoals 
het kunnen inplannen van tijd, het omgaan met gezag, het leren onderhandelen, het 
opkomen voor zichzelf en het leren inschatten van risicovolle situaties. De wijze waarop 
leerlingen deze vaardigheden eigen zullen maken draagt eveneens voor een belangrijk 
deel bij aan hun zelfbeeld.  

Leerlingen zullen voortdurend begeleiding nodig hebben bij deze taken van jou als 
docent of medewerker van de school. Daarom verwachten we van elkaar dat er op een 
duidelijke, vriendelijke en respectvolle wijze met leerlingen wordt omgegaan. Speerpunt 
hierbij is dat leerlingen het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij 
geaccepteerd worden als persoon. Het gedrag kan ter discussie gesteld worden, de 
persoon nooit. Het is daarbij van belang dat er altijd perspectief geboden wordt en er 
altijd ruimte is voor een gesprek. Dat hoeft niet altijd meteen dezelfde dag, maar voor 
leerlingen is het van groot belang dat zij gelegenheid krijgen om op een situatie terug te 
kijken en eventuele fouten te herstellen. Dat draagt niet alleen bij aan een positieve 
werkrelatie maar zorgt er ook voor dat leerlingen meer zelfinzicht, sociaal inzicht 
(inleven in anderen) en gespreksvaardigheden ontwikkelen. Van docenten wordt dan 
ook een betrokken, proactieve en professionele beroepshouding verwacht. Gedurende 
het schooljaar volgen docenten verschillende studiedagen om deze vaardigheden 
verder te ontwikkelen.  

Door veel met leerlingen in contact te zijn, tijdens lessen maar zeker ook daarbuiten, 
ontstaat er een positieve en respectvolle werkrelatie tussen een leerling en de docenten. 
De Apollo vindt het heel belangrijk dat leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen 
ontwikkeling. Daarom wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) altijd samen met de 
leerling opgesteld. De leerlingen geven aan welke punten zij graag willen ontwikkelen en 
worden aangemoedigd om hun eigen doelen te behalen. Ook het groepsplan wordt 
besproken met de klas.   

Hoe ziet deze pedagogische aanpak er in de praktijk concreet uit? 

 

Pedagogische aanpak: 
 
Ons onderwijs voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie , 
competentie en autonomie. Hieronder worden de drie basisbehoeften kort gekoppeld 
aan de leerling en zijn of haar verwachtingen en aan de vijf basisrollen van de docent. 

 
Relatie. Leerlingen voelen zich geaccepteerd, mogen erbij horen, krijgen het gevoel 
welkom te zijn, en voelen zich veilig.  
 
Competentie. Leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, 
aankunnen; ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Ze leren taken beter te 
doen  en hun ontwikkeling leren ze accepteren. 
 



   
 

   
 

 Autonomie. Leerlingen leren dat ze hun leergedrag zelf kunnen sturen. Dit betekent 
dat ze keuzes mogen en leren maken in en buiten de les. 
 
Deze drie basisbehoeften samen vormen de grondslag voor het pedagogisch 
klimaat. Voor jou als docent betekent dit dat je het gedrag afstemt op deze 
basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen als 
voor het pedagogisch optreden in en buiten de lessen.  
 
Hoe zien we dit handelen terug in de vijf basisrollen van de docent? 
 

1. De docent als gastheer 

De relatie is de psychologische basisbehoefte van een leerling. Het gastheerschap is 
daarom een essentiële rol van de docent. In deze rol gaat het om het contact met je 
leerlingen. Het contact is een voorwaarde voor het leerproces en bepalend voor het 
verloop en de effectiviteit van de lessen en leeractiviteiten. Als gastheer ontvang je de 
leerlingen en geef je hen een welkom gevoel door vriendelijk en duidelijk te zijn. Je 
stemt af op de groep die je voor je hebt. 

Kerntaken:  

1. Contact maken 
2. Regisseren van de groep (ontvang de klas ook als groep, help de leerlingen  de 

juiste plek vinden) 
3. Zorgen dat leerlingen startklaar zijn, je bent dat zelf ook.  

2. De docent als presentator 

Als docent vang je aan het begin van de les de aandacht van de leerlingen en houd je 
de aandacht vast. Dit kan aan het begin zijn, maar ook wanneer je bijvoorbeeld na een 
groepsopdracht de aandacht van de leerlingen opnieuw moet vangen. Ook wordt in 
deze rol de leerlingen duidelijk gemaakt wat er in de les zal gaan gebeuren. 

Kerntaken:  

1. Aandacht vangen van leerlingen 
2. Structuur aanbrengen in de les (studiewijzer en spoorboekje zichtbaar)  
3. Werken met concreet geformuleerde les(leer)doelen en vaardigheden. 
4. Leerlingen motiveren voor en laten oriënteren op de les(opdracht) 
5. Leider zijn in de klas  

3. De docent als didacticus 

Als docent ben je in staat om leerlingen te laten leren. In de rol van didacticus breng je 
de leerstof over op de leerlingen. Een didacticus is in staat om het leerproces van zowel 
de gehele klas als de individuele leerling te sturen en begeleiden. Dit betekent maatwerk 
en ondersteuning in de klas. Het gaat hierbij om het maken van keuzes op basis van de 
leerstof die je over wil brengen, passend bij de leerlingen die je lesgeeft. Als didacticus 
geef je uitleg en een volledige instructie, zodat leerlingen de leerstof zo zelfstandig 
mogelijk kunnen verwerken. Je bent je daarbij bewust van het taalgebruik en maakt het 



   
 

   
 

leren zichtbaar. Vanuit een duidelijke structuur varieer je in de les, activeer je leerlingen 
en ga je waar nodig om met verschillen. 

Kerntaken:  

1. Activeren van het leerproces van leerlingen 
2. Uitleggen op een heldere en zorgvuldige manier 
3. Bewust zijn van de invloed van taal op leren 
4. Omgaan met verschillen tussen leerlingen 
5. Leerlingen snel en doelgericht aan het werk zetten 
6. Verschillende activerende werkvormen inzetten 
7. Leer- en werkprestaties zichtbaar maken 

4. De docent als leercoach 

Als leercoach richt je je op het ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling richting 
zelfregulerend leren (autonomie). Je ontwikkelt meta-cognitieve en affectieve 
vaardigheden bij de leerlingen die nodig zijn om optimaal zelfstandig en vervolgens 
zelfregulerend te werken. 

Kerntaken:  

1. Afstemmen, betrokkenheid tonen en (h)erkennen 
2. Didactisch coachen (op individuele zelfsturing) 
3. Pedagogisch coachen (op individuele zelfcontrole) 
4. Coachen op individueel zelfregulerend gedrag 

5. De docent als pedagoog 

Als pedagoog zorg je voor een veilig leer-en werkklimaat in de les en grijp je in als dit  in 
gevaar komt.  Leerlingen voelen zich prettig bij jou in de les en kunnen zich op hun 
manier ontwikkelen en zich vormen in relatie tot anderen. 

Kerntaken:  

1. Een veilig pedagogisch klimaat scheppen 
2. Een stimulerend leer- en werkklimaat scheppen           

6. De docent als afsluiter 

Als afsluiter ben je je ervan bewust dat dit een belangrijke fase in de les is. Je zorgt 
ervoor dat het leren op dat moment wordt afgesloten. Leerlingen krijgen overzicht van 
de les omdat je als leraar terugblikt en de kern en de doelen van de les samenvat. 
Tevens reflecteer je met leerlingen op het leerproces. Je neemt afscheid en leerlingen 
kunnen daarna de les verlaten. 

Kerntaken: 

1. Inhoudelijk samenvatten van de les 
2. Evalueren van de leerdoelen (door leerlingen te laten reflecteren op de bereikte 

leerresultaten) 



   
 

   
 

3. Evalueren van de activiteiten in de les en het effect ervan (leerproces) 
4. Vooruitblikken 
5. Les op tijd afsluiten, (leerlingen laten) opruimen en inpakken       

 
Kortom: 

 
 
De bovenstaande punten zijn het doel van elk leerlingcontact. Dus ook bij 
probleemoplossende gespreksvoering na bijvoorbeeld een gele brief. 
 
 

In je lessen kan je dit als volgt structuur geven: 
 

 Relatie Competentie Autonomie 

Interactie Leerlingen persoonlijk 
ontmoeten 

Leerlingen helpen 
reflecteren 

Leerlingen ruimte geven, 
initiatieven honoreren 

Instructie Een instructie geven 
die veilig en duidelijk is 
voor leerlingen 

Activerend leren 
centraal 
stellen in opdrachten 

Leerlingen (mede) de taak 
en/of de vormgeving 
daarvan laten kiezen 

Klassen-
organisatie 

Ontmoetingstijd 
creëren 
met leerlingen 

Aanpassingen in tijd en 
ruimte maken voor 
leerlingen 

Met leerlingen plannen 
wat 
ze hoe gaan doen 

De drie competenties komen voort uit de theorie van Luc Stevens.    
 
 
 
Groepsvorming vanuit  het pedagogisch handelen. 
 
Als tussenvoorziening is het voor onze school extra van belang om je als docent  bewust 
bezig te houden met groepsprocessen. Dit omdat de groep tussentijds verandert door zij 
-instroom en de verschillende leer- en ontwikkelvragen van onze doelgroep. 
 
 
Waar kun je op letten als docent? 
 
Een groepsproces waar géén bewuste invloed door een leerkracht op wordt uitgeoefend, 
doorloopt een aantal fases. Dit patroon start grofweg elke keer opnieuw na een langere 
vakantie, zoals de zomervakantie en de kerstvakantie. De precieze duur kan per fase 
verschillen. De volgende fases volgen elkaar chronologisch op: 

• Een relatie van leerlingen met de andere leerlingen of de docent wordt versterkt als 
een leerling invloed heeft op de manier waarop er met hem of haar wordt omgegaan; 

• Leren wordt betekenisvoller voor een leerling als deze invloed heeft op wat er wordt 
geleerd en hoe er wordt geleerd, waardoor het gevoel van competentie toeneemt; 

• Wanneer een leerling zich betrokken weet bij belangrijke thema's in de eigen 
leer- en leefomgeving, versterkt dat de autonomie en daarmee de eigenwaarde 
van de leerling. 



   
 

   
 

1. Forming 
In deze fase komt de klas voor het eerst (weer) bij elkaar – ‘Wat is mijn relatie tot de rest 
van mijn klasgenoten?’ 
 
2. Storming 
Posities in de klas worden ingenomen. Tumultueuze fase.  
 
3. Norming 
Normen worden bepaald – ‘Hoe gaan we met elkaar om?’ 
 
4. Performing 
Bij een positieve groepsvorming zijn de leerlingen in deze fase productief. Mogelijk wordt 
deze fase niet bereikt wanneer de groep niet (goed) is begeleid. In dat geval stokt het 
proces. 
 
5. Reforming (evaluatie) 
Fase waarin duidelijk wordt dat het einde van de groepssamenstelling nadert.  

De groepsvorming sturen 

Als leerkracht stuur je het groepsproces door op het volgende te letten: 

• Wees je bewust van de genoemde fases in groepsvorming. 
• Wees je bewust van jouw rol. Een docent is onderdeel van de groep en heeft 

hierin de leidersrol. 
• Speel constant in op wat je ziet. 
• Benader je groep positief. 

 

Storming ⇔ norming 

Haal de norming-fase naar voren in de tijd. Draai dus actief de volgorde van storming en 
norming om. Door eerst bewust de norm samen met de klas vast te stellen, zal de 
storming-fase milder zijn. Het effect: minder probleemgedrag. 

 Praktische sturingstips per fase: 

1. Tips voor de forming-fase 
Sta op de eerste dag in de deuropening en begroet iedereen. Geef de leerlingen een 
hand en maak oogcontact. 



   
 

   
 

Maak jouw voornemen voor het jaar duidelijk. Bijvoorbeeld: ‘Mijn voornemen is dat wij 
de leukste klas van de school worden.’ 
Laat de leerlingen hierna opschrijven hoe zij een leuke klas voor zich zien. Maak hiervan 
een top vijf en bespreek dit klassikaal. Willen de leerlingen ook dat de klas zo met elkaar 
omgaat? De uitkomst vormt de basis voor de omgang met elkaar. Let op: dit is dus niet 
alleen de rol van de mentor of de BPO.  

2. Tips voor de norming-fase 
Zoals hierboven staat uitgelegd, stuur je zodanig dat niet de storming-fase op de tweede 
plek komt maar de norming-fase. 
Blijf letten op een respectvolle omgang met elkaar. Noem leerlingen bij hun naam en 
laat je interesse van tijd tot tijd blijken. Het is van belang dat iedereen elkaar steeds 
beter leert kennen. 
Laat de klas gezamenlijk besluiten nemen. Dit bevordert samenwerking. 

3. Tips voor de storming-fase 
Het proces van het uitvechten van de posities in de groep zal milder plaatsvinden in het 
begeleide groepsproces, waarbij je storming en norming omdraait. 
Als de hiërarchische strijd uit de hand loopt spreek je de leerlingen aan op de 
omgangsnormen die in de forming-fase zijn bedacht. Omdat zij deze zelf hebben 
opgesteld zijn de leerlingen hier gevoelig voor. 
Geef positieve feedback bij goed gedrag.  

4. Tips voor de performing-fase 
De kans is groot dat door juiste begeleiding een positieve werksfeer is ontstaan. Toch 
blijft het groepsproces kwetsbaar. Blijf vooral goed observeren wat er gebeurt op 
groepsniveau en speel hierop in. Neem hier tijd voor in je les, door leerlingen zelfstandig 
te laten werken. 

5. Tips voor de reforming-fase 
Wanneer de groepsvorming prettig is verlopen voor de leerlingen kan het uit elkaar gaan 
lastig zijn. Een uitstapje of etentje is daarom in deze fase een goede afsluiting van het 
samenzijn. 

 Als laatste: 

• Let erop dat jij onderdeel bent van de groep en dat je vanuit die rol een 
leiderspositie in kunt nemen. Je rol is bepalend. 

• Blijf met elkaar in gesprek over wat groepsdynamisch gezien wordt in de groep. 
Jullie hebben samen de puzzelstukjes in handen.



   
 

   
 

De waarden als uitgangspunt voor het pedagogisch klimaat. 
 
Per waarde formuleren we op school een aantal richtlijnen voor ons docentgedrag. 
De aanpak kan veel breder geformuleerd worden, maar enkele handvatten voldoen. 
Ook de leerlingen krijgen deze handvatten mee voor hun eigen gedragingen. De 
werkgroep PBS heeft de waarden gekoppeld aan leerlinggedrag. Hieronder zijn de 
waarden gekoppeld aan docentgedrag. 
 
 

 
 

 

 

*Complimenten gericht op de individuele leerling 
voor de groep, correctie van gedrag bij de persoon 
zelf.  

* Je behandelt de leerling zoals je zelf ook 
behandelt wilt worden. Benoem het gedrag dat je 
verwacht. 

* Pas de schoolregels toe voor alle leerlingen en 
doe dit zichtbaar en consequent. 

* Zorg na elk conflict dat een leerling snel de ruimte 
krijgt om de situatie op te lossen. 

 
*Als docent kom je voorbereid en op tijd naar de les.  

* Je toont interesse in de ontwikkelingen in de groep 
en in de leerlingen (in en buiten de les) 

* Je neemt actief deel aan (niet) lesgebonden 
activiteiten waarin je de leerlingen in andere situaties 
leert kennen en kan helpen ontwikkelen 

 * Bij een conflict met een leerling ben je de eerste 
verantwoordelijke voor de oplossing. Natuurlijk kan je 
iedereen om hulp vragen. 

*Als docent maak je het eigen leerproces zichtbaar 
van de leerlingen en reflecteert hier met hen op.  

* Je toont interesse in de sociale ontwikkelingen in de 
groep en in de leerlingen en reflecteert op de zaken 
die goed gaan of ontwikkelt mogen worden. 

* Bij een conflict met een leerling neem jij de leiding 
en is het doel om groei te creëren in jullie samen 
werken tijdens de les.  



   
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
De pedagogische aanpak bij conflictsituaties. 
 
Als docent ben je verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de pedagogische 
maatregelen, dit heeft ook een positief effect op hun toekomstige lessen. Bij een 
eventuele ‘ruzie’ tussen docent en leerling, ligt bij jou de verantwoordelijkheid om dit 
samen met de leerling op te lossen. Lukt dit niet dan kan er een interventie van de 
mentor of BPO-er plaatsvinden. We werken vanuit de maatregelenladder van het 
APS. Voordat je een leerling wegstuurt kun je tal van in heftigheid oplopende 
maatregelen nemen.   

 
   

*Zorg voor variatie in je lesactiviteiten  

*Draag zorg voor een situatie waar de 
leerling zichzelf kan zijn. 

* Het is belangrijk om met elkaar te lachen. 

* Van energie krijg je plezier. Dit geldt voor 
jou als docent en dat straalt af op je 
leerlingen. 

  



   
 

   
 

 
Rol van de docent: 
Je corrigeert waar nodig het gedrag van een leerling, zo mogelijk binnen het kader 
van de les. Je past PBS en de maatregelenladder toe in de les. Marcel van Herpen 
zei in 2015 op De Apollo over het uit de klas sturen van leerlingen het volgende: 
’buitensluiten is misdadig’ ,‘iedereen blijft in de klas’ en ‘de klas is een 
gemeenschap’. 
In extreme situaties, wanneer een leerling zich niet laat corrigeren en de les ernstig 
verstoort, kan de docent tot verwijdering overgaan, waarbij de leerling zich bij de time 
out plek moet melden. Je geeft een gele brief aan de leerling en schrijft op het 
formulier het tijdstip van uitsturen. Het is belangrijk dat de leerling zijn spullen 
meeneemt zodat de leerling in de uitgestuurde lestijd aan het werk kan gaan. Hier 
wordt de leerling opgevangen door Janic Gersie, onze pedagogisch medewerker.  
Hiermee is de kous uiteraard niet af:  
 
Je checkt later op de dag of de leerling zich met het ingevulde uitstuurformulier  bij 
het time out lokaal heeft gemeld. Indien blijkt dat de leerling zich niet heeft gemeld, 
bespreekt je dit samen met de leerjaarcoördinator die dagdienst heeft. Je kunt niet 
zelf  beslissen dat een leerling niet meer welkom in de les is. Dit moet altijd een  
beslissing van de leerjaarcoördinator zijn.  
In de eerst volgende pauze of aan het einde van de lessen moet de leerling met het 
ingevulde gele briefje terugkomen bij de docent. Je voert dan een herstelgesprek met 
de leerling, of maakt hier een afspraak voor. Je stopt het ingevulde gele briefje in de 
brievenbus die bij het time out lokaal hangt. 
Wanneer de leerling aan het eind van de les wederom niet terugkomt bij de docent, 
zal er een gesprek met de leerling, jou en de leerjaarcoördinator plaats vinden. 
 
Indien de leerling wel aan het eind van de les terugkomt, volgt er een gesprek met de 
leerling en de docent en wordt in dit gesprek vastgesteld welke oplossing aan de 
orde is (een gesprek volstaat soms, ook strafwerk kan een geschikte sanctie zijn).Als 
een docent een leerling uit de les stuurt, dan moet de leerling de gemiste tijd NA 
schooltijd inhalen. De docent is hiervoor verantwoordelijk. De straf wordt d.m.v. een 
notitie in Magister gemeld.  
 
Wanneer een leerling het lokaal niet wil verlaten zal een andere leerling -of een 
collega uit een naastgelegen lokaal-  de dagdienst draaiende leidinggevende laten 
halen om de leerling te verwijderen. Het niet verlaten van een lokaal, op bevel van 
een docent houdt in dat een leerling voor de resterende dag naar huis wordt 
gestuurd. De leerling krijgt een conflictbrief mee naar huis die de leerling thuis 
bespreekt. De volgende dag kan de leerling pas weer na de les wanneer de brief 
ingeleverd is bij degene die dagdienst draait. Er wordt dan een herstelgesprek 
gepland en de leerling kan weer deelnemen aan de lessen. Wanneer er geen door 
ouders ondertekend formulier is wordt de leerling weer naar huis gestuurd. 
 
Rol van leerjaarcoördinator(ljc) met dagdienst: 
Controleert die dag de gevolgde procedures, en stuurt het proces aan. In een enkel 
geval kan de leerjaarcoördinator de leerling terug sturen naar de les in overleg met 
de docent. 



   
 

   
 

De ljc met dagdienst kan in sommige overgaan tot een schorsing (intern/extern) en 
zal de betreffende leerling aanmelden bij het intern zorgoverleg. Bij het opleggen van 
een schorsing zal er altijd een herstelgesprek gevoerd worden met de betrokkenen. 
 
 
 
Taak pedagogisch medewerker 
Ondersteunt en begeleidt de uitgestuurde leerlingen. Doet een check up w.b. de 
reden van uitsturen en schakelt eventueel de leerjaar coördinator in. 
Zorgt voor de melding in magister en stuurt aan het einde van het lesuur de leerling 
terug naar de docent i.v.m. de afhandeling. Verwerkt de ingevulde gele brieven in 
Magister. Houdt de administratie bij van de uitgestuurde leerlingen. Helpt leerlingen 
bij de voorbereiding van het herstelgesprek. 
 
Rol mentor: 
De mentor zal regelmatig met zijn/haar klas spreken over gedragsregels en alles wat 
daarmee samenhangt. T.a.v. Individuele leerlingen geldt, dat de mentor via magister 
op de hoogte wordt gehouden van de uitstuurgevallen in zijn/haar klas. 
De mentor zal contact onderhouden met de ouders van een leerling die er enkele 
malen is uitgestuurd; de mentor hoeft daarbij niet te wachten tot een interne 
schorsing (3 x terecht er-uitgestuurd) aan de orde is, maar neemt contact met de 
ouders op als de leerling er voor de 2e keer terecht uitgestuurd is.  
 
 
Rol BPO: 
Op De Apollo is er ondersteuning aanwezig vanuit de Begeleiders Passend 
Onderwijs, zij zijn werkzaam op De Apollo maar in dienst van Altra. De Begeleiders 
Passend Onderwijs spelen een essentiële rol in de begeleiding van de leerlingen, de 
mentoren en de docenten op De Apollo. De BPO zal de mentor ondersteunen in de 
gesprekken met de klas over de gedragsregels. Daarnaast zal de BPO leerlingen 
ondersteunen die meer begeleiding nodig hebben bij het opvolgen van de school-en 
klassenregels. De BPO kan door middel van het doen van observaties de onderwijs-
en ondersteuningsbehoeften van klassen en leerlingen in kaart brengen. Zij kunnen 
het docententeam ondersteunen door het geven van handelingsadviezen en een 
specifieke pedagogische aanpak. De BPO speelt een mediërende rol in het oplossen 
van conflicten tussen docenten en leerlingen. Wanneer een leerling intern geschorst 
is, zal hij starten met de BPO, die zal een gesprek voeren met de leerling waarin 
gereflecteerd wordt op de ontstane situatie en waarin passende gedragsalternatieven 
worden besproken. 
 
Rol zorgcoördinator: 
Wanneer een leerling herhaaldelijk in conflict komt met docenten zal de leerling door 
de zorgcoördinator besproken worden in het Intern Zorg Overleg (IZO). Dit overleg 
vindt wekelijks plaats binnen de School Leiding. De zorgcoördinator analyseert het 
probleemgedrag, de reeds ingezette interventies en het effect daarvan, en geeft een 
advies over de in te zetten interventies van docenten aan de SL. Daarnaast beraadt 
de zorgcoördinator over in te zetten hulpverlening. Dit kan zowel intern, bijvoorbeeld 
OKT, ATOS of De Opvoedpoli zijn, als extern, denk dan aan Jeugd GGZ of overige 
vormen van hulpverlening. 
 



   
 

   
 

 
 
   
Taak van allen: 
Ongeoorloofd gedrag doet zich niet alleen tijdens lessen voor: ook op gangen, 
trappen, schoolplein, kantine en op straat voor de school gelden gedragsregels die 
nageleefd moeten worden. Iedere medewerker is hiervoor medeverantwoordelijk, en 
heeft niet alleen de bevoegdheid maar ook de opdracht waar nodig corrigerend op te 
treden. 
Indien enig personeelslid daarbij weerstand of andere problemen ondervindt, dan 
meldt hij/zij dit bij de direct leidinggevende of de dagdienst. 
 
Taak schoolleiding: 
Ondersteunt de medewerkers bij de handhaving van de  regels en afspraken, en 
heeft ook een controlerende taak, m.a.w. medewerkers die zich niet houden aan 
gemaakte afspraken t.a.v. schoolregels zullen hierop worden aangesproken, omdat 
dit gedrag het eerder genoemde veilig pedagogisch klimaat ondermijnt. 
  
Uit de schoolgids  

7  Veiligheid en gedragsregels 
De Apollo heeft duidelijke schoolregels. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze 
regels houdt.  
 
SCHOOLAFSPRAKEN  

1. Luister naar elkaar en respecteer de ander: pesten, grof taalgebruik, 
discrimineren en uitschelden accepteren we niet. 

2. We gaan op een nette manier met elkaars spullen om. 
3. Tijdens de leswisselingen of de pauze kun je gebruik maken van het toilet. 
4. In de klas mag een mobiele telefoon alleen met toestemming van de docent 

voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden.  
5. Petten of andere hoofddeksels draag je buiten de school. 
6. Kauwgom houden we buiten de school.  
7. Eten en drinken doen we in de daarvoor bestemde pauzes en ruimtes. 

Uitzonderingen op de afspraken worden alleen gemaakt als de docent hiervoor 
toestemming geeft. 

1. De gele brief 
Wanneer leerlingen om wat voor reden dan ook niet in de les kunnen blijven 
(bijvoorbeeld vanwege niet corrigeerbaar druk of storend gedrag) kunnen ze 
uit de les gestuurd worden. Zij krijgen dan een gele brief mee die aan de 
voorzijde ingevuld moet worden door de docent en aan de achterzijde door de 
leerling. Leerlingen gaan met het gele formulier naar het opvanglokaal. Daar 
worden ze opgevangen door een pedagogisch medewerker die ondersteunt 
bij het invullen van het formulier en met de leerling het herstelgesprek 
voorbereidt. Tegen het eind van de les gaat de leerling met het ingevulde 
formulier terug naar de betreffende docent om afspraken te maken over 
sancties (bijvoorbeeld nablijven of strafregels) of andere afspraken (afspraken 
voor de volgende les).  



   
 

   
 

2. Het oranje boekje 

Wanneer leerlingen gedragsmatig moeite hebben om in de les te functioneren 
kan een oranje boekje ingezet worden. Het oranje boekje is een klein 
handelingsplan waarbinnen aandacht wordt besteed aan drie leerpunten. De 
leerpunten worden genoteerd in een weekboekje. De leerling geeft het boekje 
aan het eind van elke les aan de docent. Zowel de leerling als de docent 
beoordeelt de drie leerpunten op een vierpuntsschaal (goed, voldoende, 
twijfelachtig of onvoldoende). Wanneer een verschil tussen de eigen 
beoordeling en de beoordeling van de docent zit, kan dit aanleiding zijn voor 
de dialoog tussen leerling en docent. Aan het eind van elke dag wordt het 
boekje getekend door de mentor en gaat het boekje mee naar huis. Thuis 
kunnen ouders het boekje met hun kind bespreken en eveneens tekenen. 
Eind van de week gaat het boekje naar de leerjaarcoördinator voor een 
paraaf.  
Wanneer het voor een leerling zinvol is om met een oranje boekje te werken, 
wordt dit door de betreffende mentor aangevraagd bij de leerjaarcoördinator. 
Die bepaalt of er met een oranje boekje gewerkt gaat worden en is 
verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. De mentor is 
verantwoordelijk voor het registeren in magister.  
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