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Welkom op De Apollo
•Jeroen Oomen, directeur

•Charlotte Gabel, zorgcoördinator

•Koen Daamen, teamleider onderbouw

•Mark van Doesselaar, leerjaarcoördinator



De Apollo : 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



Wij gaan voor:
o Veiligheid

o Leren in kleine klassen

o Eenduidige en voorspelbare aanpak

o Positieve benadering

o Maatwerk

o Ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden

o Ondersteuning in en om de klas

o Ouderparticipatie

o Leerlingparticipatie



Ons onderwijs

• onderbouw: 2 leerjaren VMBO en 3 leerjaren HAVO

• 2-jarige bovenbouw

• maximaal 16 leerlingen in leerjaar 1

• maximaal 18 leerlingen in de overige leerjaren

VMBO-t (MAVO) en HAVO 



Tussenvoorziening…
wat betekent dat eigenlijk?
 Tussen regulier en speciaal

 Voor  leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte als gevolg van:

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

 en/of Leerachterstanden niet passend bij  de mogelijkheden

 en/of Bijzondere  omstandigheden waardoor plaatsing op regulier onderwijs onwenselijk is 
(faalangst, thuissituatie etc)



Toelatingscriteria
Criterium 1:

De leerling  dient de cognitieve capaciteiten te hebben voor 
◦ VMBO-t
◦ HAVO

Criterium 2:

De leerling heeft een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van de sociale -
emotionele of didactische ontwikkeling waaraan wij kunnen voldoen.

De focus op een internaliserende problematiek



Ons ondersteuningsteam
• Mentoren (leren leren - leren leven - leren kiezen)

• Begeleiders passend onderwijs

• Leerjaarcoördinatoren

• Zorgcoördinator/orthopedagoog

• Jeugdarts en ouder-kindadviseur (OKT)

•Intern-en Extern Zorg-en Advies Team

• Atos medewerkers

• De Opvoedpoli



Onze ondersteuning
Didactische ontwikkeling:
• Didactische instructie op maat
• Ondersteuningslessen
• AMN
• Remedial teaching

Ontwikkeling van schoolse vaardigheden:
• Mentorles
• Ondersteuningslessen 
• Training vanuit de BPO

Sociale- en emotionele ontwikkeling:
• Training vanuit de BPO
• Sociale vaardigheidstraining
• Individuele gesprekken
 Mentorles



PBS (positive behavior support)

Een positieve school voor iedereen !

Onze waarden:



Op de Apollo…
 Begint de lesdag altijd om 09.00 uur (dinsdag 09.50 uur);

 Heeft een lesuur 50 minuten;

 Hanteren we een inlooptijd tussen 08.30 en 09.00 uur;

 Gebruiken we de inlooptijd voor bv. mentorgesprek, herstelgesprek of ‘opstarttijd’;

 Gaan leerlingen op schoolkamp;

 Is er jaarlijks een schoolfeest;

 Organiseren we sportieve activiteiten in en buiten de school (ook clinics);

 Organiseren we workshops en trainingen voor leerlingen;

 Vieren we ook feest met de klas.



In het eerste leerjaar:
• 2 mentoruren per week

• Relatief minder huiswerk

• Korter lesrooster (minder lessen in de lessentabel)

• Eten in de grote pauze met de mentor

• Pauzes op het schoolplein of in de aula



Vakken
o Aardrijkskunde

o Handvaardigheid

o Biologie

o Tekenen

o Duits

o Economie

o Engels

o Frans

o Geschiedenis

o ITTL

o CKV

o Lichamelijke opvoeding

o Maatschappijleer

o Natuurkunde

o Nederlands

o Scheikunde

o Wiskunde A

o Wiskunde B

o Mentorles



Profielkeuze VMBO-t



Profielkeuze HAVO



Ouders:
• Startgesprek en driehoeksgesprekken met de mentor en eventueel begeleider passend onderwijs (BPO)

• Magister als digitaal volgsysteem (rooster, cijfers e.d.)

• Drie keer per jaar bespreking met de mentor over het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan)

• Mentor is primair aanspreekpunt.  

• Contact is uiteraard ook mogelijk met begeleider passend onderwijs of het zorgteam

• Ouderraad (denktank van De Apollo)

• Medezeggenschapsraad



Nodig bij aanmelding
• Het formele aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2023-2024.

• Een bewijs van het Burger Service Nummer (BSN) van de leerling.

• Een recente pasfoto.

• Paspoort /identiteitsbewijs/verblijfsvergunning van de leerling.

(ter inzage )

• Eventuele dyslexieverklaring /dyscalculieverklaring of een andere diagnoseverklaring.



Aanmeldingsprocedure
1. Officiële aanmelding 
 Door ouders met het formele VO aanmeldformulier 2023-2024

 Inleveren van maandag 6 februari t/m vrijdag 17 februari 2023

 Bij voorkeur digitaal via aanmeldingen@deapollo.nl

 (als digitaal niet mogelijk is) tussen 10.00 uur tot 14.00 uur bij het secretariaat

www.deapollo.nl en www.elkadam.info

mailto:aanmeldingen@deapollo.nl


2. Intakegesprek:
U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek nadat álle informatie over uw kind is aangeleverd door 
basisschool en het dossier dus compleet is.

Intakedossier:
• Oki-doc, in ELK door de basisschool ingevuld

• Recente testgegevens (CITO LVS en/of drempelonderzoek)

• IQ gegevens :WISC V of Adit, indien aanwezig 

• Rapportage sociaal-emotioneel functioneren

• Handelingsplan of groeidocument, indien aanwezig

• Behandelrapportage of rapportage hulpverlening

• Overige relevante documenten (dyslexieverklaring etc)

• Overleg met basisschool indien wenselijk

Aanmeldingsprocedure



3. Plaatsingsbesluit:

• 15 maart 2023 is onze uiterste beslissingsdatum

• deadline voor matching (regulier VO) 16 maart 2023

Aanmeldingsprocedure



Verdere Informatie
• 2 x per jaar een informatieavond (november en januari)

• Open dag in januari

• website www.deapollo.nl (o.a. voor de schoolgids)

• Social media: wij zijn te volgen op Facebook en op Instagram 

http://www.deapollo.nl/


Vragen

?
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