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WELKOM
• Jeroen Oomen directeur.
• Charlotte Gabel, zorgcoördinator.
• Koen Daamen, voorzitter intakecommissie.
• Kevin Hoogeweg, leerjaarcoördinator bovenbouw en decaan.

PROGRAMMA
• Welkom.
• Missie en visie.
• Ons onderwijs.
• Tussenvoorziening.
• Toelatingscriteria.
• Zorgteam.
• Aanmeldings- en intakeprocedure.

MISSIE
De Apollo biedt leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, de mogelijkheid zich te
ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige, verantwoordelijke en mondige mensen. Ons onderwijs
heeft tot doel dat de leerlingen kunnen doorstromen naar passend vervolgonderwijs en
toegerust zijn om optimaal te functioneren in de maatschappij.

VISIE
• Veiligheid.
• Leren in kleine klassen.
• Eenduidige aanpak.
• Positieve en voorspelbare benadering.
• Maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied.
• Ontwikkeling van sociale vaardigheden.
• Ondersteuning binnen en buiten de klas.
• Ouderparticipatie is belangrijk.

ONS ONDERWIJS
• VMBO-TL:
– Leerjaar 1 t/m 4.

• HAVO onderbouw:
– Leerjaar 1 t/m 3.

• HAVO bovenbouw:
– Leerjaar 4.
– Leerjaar 5.

PROFIELEN BOVENBOUW VMBO-TL
Stap 1

Je kiest een pakket met bijbehorend algemeen deel:

Pakket 1

Pakket 2

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
LO
Sectorwerkstuk

Je haalt je diploma binnen dit pakket en wil doorstromen naar:

MBO

Biologie
Nask1
Wiskunde

N&G, N&T

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
LO
Sectorwerkstuk

Stap 2

Je haalt je diploma binnen dit pakket en wil doorstromen naar:

HAVO

Techniek, Zorg & Welzijn, Landbouw

Pakket 3

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
LO
Sectorwerkstuk

MBO

HAVO

Economie

Biologie
Nask1
Nask2
Wiskunde

Economie
Geschiedenis
Wiskunde

Je kiest 2 vakken uit:

Je kiest 1 vak uit:

Je kiest 2 vakken uit:

Aardrijkskunde
Economie ( E )
LO2 of ITTL
Nask2
Tekenen

Aardrijkskunde
Tekenen

Aardrijkskunde
Biologie ( Z&W ) ( L )
LO2 of ITTL
Spaans of Duits
Tekenen

Je haalt je diploma binnen dit pakket en wil doorstromen naar:

E&M

Economie
Geschiedenis
Spaans of Duits
Wiskunde

MBO
Zorg & Welzijn

HAVO
C&M

Biologie
Geschiedenis
Tekenen

Biologie
Geschiedenis
Spaans of Duits
Tekenen

Je kiest 1 vak uit:

Je kiest 2 vakken uit:

Je kiest 1 vak uit:

Aardrijkskunde
Tekenen ( C&M )

Aardrijkskunde
LO2 of ITTL
Spaans of Duits
Wiskunde ( L )

Aardrijkskunde

Stap 3

Je kiest de keuzevakken:

PROFIELEN BOVENBOUW HAVO
Gemeenschappelijk deel HAVO
Nederlands
Engels
LO
Combinatiecijfer:
Maatschappijleer
CKV
Profielwerkstuk

Stap 1

Je kiest één profiel met bijbehorende verplichte profielvakken:

Cultuur en maatschappij

Economie en maatschappij

Geschiedenis
Spaans of Duits
Tekenen

Economie
Geschiedenis
Wiskunde A

Je kiest één profiel keuzevak:
Aardrijkskunde
Economie

Je kiest één profiel keuzevak:
Aardrijkskunde
Duits
Spaans

Je kiest één vak in het vrije deel:
Wiskunde A
Economie
Aardrijkskunde
Spaans
Biologie
Duits

Natuur en gezondheid
Biologie
Scheikunde
Wiskunde A of B

Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B

Je kiest één profiel keuzevak:
Aardrijkskunde
Natuurkunde

Je kiest één profiel keuzevak:
Biologie

Stap 2

Stap 3

Je kiest één vak in het vrije deel:
Tekenen
Aardrijkskunde

Natuur en techniek

Je kiest één vak in het vrije deel:
Economie
Natuurkunde
Aardrijkskunde
Tekenen

Je kiest één vak in het vrije deel:
Economie
Aardrijkskunde
Tekenen

TUSSENVOORZIENING
Wij zijn een reguliere school voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte,
bijvoorbeeld door:
1.

Diagnose van een kinderpsychiater (bv. ad(h)d, ASS, angst)

2.

Leerachterstanden niet passend bij de mogelijkheden. LWOO (Beschikking
leerwegondersteunend onderwijs).

3.

Moeite met plannen, structureren, organiseren van school-huiswerk.

4.

Moeite met verwerken van instructie.

5.

Er is sprake van dyslexie of dyscalculie.

6.

Bijzondere omstandigheden waardoor plaatsing op reguliere onderwijs niet wenselijk is
(faalangst, thuis situatie, ziekteproces).

TOELATINGSCRITERIA
• Criterium 1:
– Leerling dient de capaciteiten te hebben voor:
• VMBO-TL
• HAVO

• Criterium 2:
– Leerling heeft een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van de sociale - emotionele of didactische
ontwikkeling.

• Criterium 3:
– Leerling heeft een overgangsbewijs naar gewenste leerjaar.

• Criterium 4:
– Leerlingen voor 3T en 4H dienen een vakkenpakket te kiezen waarbinnen ruimte is.

ZORGTEAM
• Mentoren.
• Pedagogisch medewerkers.
• Begeleiders passend onderwijs.
• Leerjaarcoördinatoren.
• Zorgcoördinator/orthopedagoog.
• Jeugdarts en ouder-kind adviseur.
• Altra ATOS.
• De Opvoedpoli.
• Zorg Advies Team.
• LOB-coördinator.
• Remedial Teacher.

AANMELDPROCEDURE
Ouders vragen onderstaande documentatie op bij huidige VO school:
• Schoolwisselaarsformulier (ingevuld door huidige VO school).
• Verzuimstaat en cijferlijst.
• Oki-doc ingevuld door de basisschool.
• IQ gegevens: indien aanwezig.
• Rapportage sociaal-emotioneel functioneren.
• Ontwikkelingsperspectief plan (OPP).
• Behandelrapportage of rapportage hulpverlening.
• Diagnose verklaring i.v.m. mogelijkheden tot verlenging.
• Dyslexie- of dyscalculieverklaring.

INTAKEGESPREK
• Na ontvangst van uw aanmelding en de benodigde dossier informatie, worden u en uw kind
uitgenodigd voor een gesprek.
• De intakecommissie voert met u en uw kind een gesprek over de mogelijkheid over te stappen
naar De Apollo.
• De volgende zaken spelen een rol:
– Ondersteuningsbehoefte en leerniveau van de leerling.
– Motivatie, inzet en gedrag van de leerling.
– Aantal beschikbare plaatsen in de diverse leerjaren aan het eind van dit schooljaar.
– Is er ruimte voor het gekozen vakkenpakket (3T en 4H)?

INSCHRIJFPROCEDURE
Nodig bij inschrijving:
– Een bewijs van het Burger Service Nummer (BSN) van de leerling.
– Twee recente pasfoto’s.
– Kopie paspoort/ identiteitsbewijs van een van de ouders (ter inzage).
– Kopie paspoort /identiteitsbewijs van de leerling (ter inzage).
– Eventuele dyslexieverklaring / dyscalculieverklaring.
– Kopie van eventueel gestelde diagnose i.v.m. verlenging.

