
                                         
 
 
 
Beste mensen, 
 
Hopelijk kon iedereen genieten van een deugddoende herfstvakantie. De zomer lieten we 
ondertussen achter ons en de herfst, met al haar kleur en gezelligheid, hebben we 
ondertussen mogen verwelkomen. 
 
1. Aansprakelijkheid 
   Graag maken we jullie er attent op dat wij  aansprakelijk zijn 
   15min. voor aanvang van de les. Daarom vragen wij aan ieder van jullie uitdrukkelijk om  
   steeds min. 15minuten voor aanvang van jullie lessen aanwezig te zijn op school. 
   Maak ook zeer duidelijke en afspraken met leerlingen en ouders. 
     
2. Kalender intranet, projecten en examenrooster 
    In bijlage kunnen jullie het definitieve examenrooster terugvinden en lijst met projecten. 
    Voor het kerstconcert graag je deelname en programma bezorgen aan Renke via 
    secretariaat@apko.be tegen 1 december 2022, 19u. Repetitie voor deze dag is in de kerk  
    enkel mogelijk de dag zelf tussen 14u-18u. 
    Graag ook een warme oproep om jullie op te geven om te helpen opstellen/afbreken. 
    Wij hebben dit enkele jaren steeds zelf gedaan (vooral Michel), maar dit is niet langer  
    haalbaar. 
    Jullie mogen alles doorgeven via secretariaat@apko.be  
    Voor programma en evaluatie verwijzen we naar het academiereglement. 
    Wij zijn achter de schermen volop bezig aan een hernieuwd evaluatiebeleid. 
    Afhankelijk van DKO3 zal dit in voege treden 2023-2024. Van een ‘tussenin’-versie zijn 
    we namelijk geen fan. 
 
3. Aanwezigheden 
    Dank aan iedereen. Bijna iedereen vult steeds tijdig de aanwezigheden in. 
    Bij nazicht merkten we evenwel een aantal zaken op. 
    - momenteel staan er nog 94 aanwezigheden open die nog geen attest hebben 
    - We merkten maar liefst een 500-tal vreemdheden op. 
 
    In bijlage nogmaals de lijst. 
    AANDACHT VOOR VOLGENDE ZAKEN! 
    - CODE Z ZIEKTE EIGEN VERKLARING: je moet hier de mail/sms met eigen verklaring   
      uploaden. 
      Indien dit niet in het systeem komt zal de aanwezigheid onwettig worden. 
    - CODE O REDEN NOG NIET GEKEND: deze code moet nadien gewijzigd worden. Een code 
      O kan in principe niet zo blijven staan. Ook hier zal deze anders automatisch als onwettig 
      gezien worden. 
 
3. Academie-specifiek luik leerplan en evaluatiebeleid 
    Allen zijn we reeds meer dan moe vergaderd over nieuwe competenties en bij veel van 
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    deze zaken vragen we ons vaak af hoe dit directe invloed heeft (op positieve wijze) op  
    de werkvloer. 
 
    Het evaluatiebeleid, academie-specifiek luik en professionalisering zijn de stokpaardjes 
    van de inspectie. 
    Om hier eindelijk grondig werk van te maken vragen we jullie reeds één van volgende 
    dagen te blokkeren in jullie agenda: dinsdag 7 – woensdag 8 of donderdag 9 februari  
    2023. 
 
    Wij wachten momenteel nog op bevestiging van de locatie 
    Bedoeling is om per dag telkens een groep van een 20-tal personen te  
    hebben op een nog te bepalen team-building locatie in de regio. 
    Samen werken we aan de concretisering van bovenvermelde zaken en sluiten 
    af met een teambuildingactiviteit (samen koken – en degusteren uiteraard). 
 
 
4. Duurzaamheid en energie: een gezamenlijk project   
     We vragen nogmaals jullie leerlingen te sensibiliseren en zelf ook zuinig om te springen  
     met energie. Wij kregen prospectussen te zien van energiekosten en deze zijn hallucinant. 
     Wees proactief en samen komen we deze periode door! 
 
5. Professionalisering 
    We hebben het reeds vaak aangehaald: professionalisering is, naast evaluatie, het topic  
    voor de inspectie. 
    Mogen we vragen dat ieder voor zich een lijst maakt van gevolgde bijscholingen in een 
    periode van 2 jaar. 
 
6. Evaluatie eerste semester 
    Vanaf 1 december zetten wij de evaluatie voor het eerste semester open. Jullie kunnen de 
    evaluaties invullen t.e.m. 31 januari 2023 ten laatste. 
 
7. Bij wie kan je terecht voor wat? 
Directie:  
Bernd Van Hulle & Michel Stas: directie@apko.be 
 
Leerlingenadministratie en algemeen secretariaat:  
Angelique Van de Laar: secretariaat@apko.be 
(aanwezig: ma-dinsd-woensd-dond) 
Personeelsadministraite en financiën:  
Marleen Broothaers: personeel@apko.be  en  boekhouding@apko.be 
(aanwezig: ma-dinsd-woensd-vrijd-zat) 
Communicatie/Publiciteit en instrumentenfonds:  
Renke Van Impe: secreteriaat@apko.be 
(aanwezig: ma-woensd) 
Zorg:  
Veerle Pauly: veerle.pauly@apkothuis.be 



 
Aanvangsbegeleiding:  
Erna Fonteyn: erna.fonteyn@apkothuis.be 
 
OPGEPAST in de maanden NOVEMBER-DECEMBER-JANUARI-FEBRUARI is het secretariaat 
gesloten vanaf 18u ipv 19u. Het secretariaat opent steeds om 14u.  
Zaterdag 9-12u. 
 
8. Projecten 
In bijlage kunnen jullie een lijst terug vinden met projecten van APKO dit schooljaar. 
 
9. Klavecimbelbegeleiding 
Beste mensen weet dat Nina steeds klaar staat om samen met jullie leerlingen het repertoire 
te verkennen voor instrument met klavecimbel. 
 
10. RaCO 
De eerste RaCO op de koffie was een groot succes. Wij bespreken alles op een interne RaCO-
meeting en koppelen dan terug naar jullie. Nog even geduld dus voor een verslag. 
Ook het verslag van de eerste interne RaCO-meeting zal dan meegedeeld worden. 
 
11. Vaste benoeming 
Wij kregen bericht dat we het witboek eerstdaags ontvangen. Dit zal dan ook ter inzage 
liggen. Alle leerkrachten brengen we persoonlijk op de hoogte met hoe zij kunnen 
kandideren voor welke positie. 
Opgelet! De deadline is 29 november! 
 
Weet ook: ieder uur waarvoor je kandideert moet je presteren vanaf januari 2023. 
Verlofstelsel zijn niet mogelijk. 
 
11. Varia 
Collega Jeroen De Brauwer heeft jammer genoeg afscheid moeten nemen van APKO wegens 
een medische ingreep. We wensen hem een spoedig herstel toe.  
De nieuwe collega die Bart Vanhecke zal vervangen in campus Tervuren is Luckas de 
Groeve. 
Welkom aan Luckas! 
 
Collega Astrid Deppe is afwezig tot en met de krokusvakantie. De lessen in campus Hoeilaart 
zullen opgevangen worden door Davide Picci. Welkom aan Davide. 
We wensen Astrid een spoedig herstel toe. 
 
Collega Paul Hermsen is afwezig tot en met eind januari. We wensen hem een spoedig 
herstel toe. 
 

 


