
                                         
 
 
 
Beste mensen, 
 
De herfstvakantie staat alweer voor de deur en de zon lacht jullie tegemoet. Herbron, al is 
het maar even, en laad jullie batterijen weer wat op. 
Alvorens de rust te omarmen graag jullie aandacht voor onderstaande dienstnota: 
 

1. Ga de vakantie in met een gerust gemoed: 
Dubbelcheck alvorens de knop om te draaien nog even jullie DKO3. 
Zorg er voor dat jullie aanwezigheden ingevuld zijn.  
Neem even de tijd om ook nog de maand september eens na te kijken. 
Dat zorgt voor rust voor jullie, en voor ons!  
 

2. RaCO 
In bijlage 1 vinden jullie het verslag van de vergadering van de RaCO en een 
antwoord op de ingezonden vragen. 
 

3. Competentiebeelden 
In bijlage 2 kunnen jullie een voorstel tot competentiebeelden terug vinden. 
De rol onderzoeker werd uitgewerkt door Erik Schrooten.  
De andere rollen werden uitgewerkt door collega B.Ericx, R.Van Impe en mezelf. Dit 
op basis van het materiaal van de vergaderingen in maart vorig jaar en met het APP 
indachtig. 
 
De rol ‘vakman’ werd reeds gemaakt door de meeste vakgroepen.  
Dit document moet ook steeds opvraagbaar zijn bij de vakgroepverantwoordelijke. 
Indien een andere verantwoordelijke aangesteld zou zijn, gelieve ons hiervan op de 
hoogte te brengen. 
Een competentiebeeld is een verlangen/visie wat de school wenst te ontwikkelen 
binnen een graad met een leerling. 
 
Voor te bereiden voor onze Pedagogische studiedag: 
Graag roepen we de vakgroepen voorafgaandelijk bijeen om samen dit document te 
bespreken. 
Dit ter voorbereiding op de pedagogische studiedag, alwaar we de aanzet zullen 
geven tot het herwerken van ons evaluatiebeleid, vragen wij dat iedere vakgroep bij 
iedere rol, per graad, 3 handvaten uitwerkt. 
Onder handvaten verstaan wij middelen die het mogelijk moeten maken om het 
competentiebeeld te bereiken. 
 
Bv: In de 2de graad willen we de leerling ook laten kennis maken met de rol van het 
publiek.  
Een mogelijk handvat is om de les eens af te sluiten met een voorspeelmoment 
waarbij de medestudenten zich opstellen als publiek. 
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Graag ontvangen we jullie handvaten en bemerkingen tegen 1 december 2021. 
 
 

4. Eerstvolgende evenementen 
Het podium, de zaal. Het publiek, het delen van kunst. Dit alles wacht ons wederom 
op en we kijken er dan ook naar uit! 
 
- vrijdag 17 december 2021 organiseert APKO haar kerstconcert in de St-Martinus-

Kerk te Overijse. Het concert gaat van start om 20u en is ten voordele van 
FedAsil. 
Voorstellen voor het programma mogen ingeleverd worden tot 1 december 
2021. We rekenen zeker op de ensembles. 

- Zaterdag 19 februari 2022 is het ‘DAG VAN DE ACADEMIE’. Het thema dit jaar is 
‘REMAKE’. We stellen voor rond dit thema een themaweek in te lassen. Laat je 
geest de vrije loop en deel gerust je stoutste ideeën rond deze thematiek met je 
collega’s.  

 
5. Collegiale visitatie 

Van heel wat mensen hoor ik positieve ervaringen mbt de collegiale visitatie. 
Vergeet aub niet jullie visitaties door te sturen naar directie@apko.be 
Het is voor onszelf belangrijk dat wij hier een zicht op hebben. 

 
6. APKO bestaat 40 jaar! 

25-26-27 maart viert APKO feest! 
 
We rekenen op ieders medewerking gedurende dit feestweekend.  
Dit kan op allerlei manieren ingevuld worden (artistiek, onthaal, helpende handen, …) 
 
- Kan je een bepaalde dag niet? Gelieve ons te verwittigen voor 1 december 2021. 
- Laat ons zeker ook weten in welke hoedanigheid je wenst te participeren aan ons 
feestweekend. 
- Je mag je antwoord sturen naar directie@apko.be 
 
vrijdag 25 maart 2021: SAVE THE DATE 
Wij nodigen jullie, oud-gedienden en uiteraard ook de VIP’s uit voor een 
feestreceptie in ‘Den Tram’ in Overijse. Het muzikale luik zal verzorgd worden door 
referenties in de jazz- en kleinskunstwereld die hun roots hebben in onze school. 
 
Zaterdag 26 maart 2021: 
OP ZATERDAG 26 MAART ZULLEN ER GEEN LESSEN doorgaan. 
11u30-13u:  toonmoment-concert door leerlingen in de kerk Sint-Martinus  

van Overijse. 
-> Graag jullie voorstellen inzenden tegen 1 februari 2021. 

13u30-18u:  workshops en probeermomenten in campus Justus Lipsius.  
             We zorgen ook voor een feestelijke omkadering (ijskraam, …) 



20u-21u30:  ‘APKO beestig goed!’ 
Concert door leerkrachten muziek/woord/dans rond ‘Carnaval des 
Animaux’ van Saint-Saens en ander werk. 
Aansluitend biedt APKO een drankje aan 

 
Zondag 27 maart 2021, 15.00u:  
tweede concert ‘APKO beestig goed!’ 
Dit concert wordt voorlopig gepland zodat iedereen die wenst te performen ook die 
kans krijgt.  (Bvb andere collega’s in de ‘Carnaval des animaux’ dan zaterdag en/of 
andere werken ernaast.  

 
 

7. Evacuatieoefening 
Een brandoefening organiseren in het DKO bereikt nooit alle leerlingen en is dus ook 
een onbegonnen werk. 
Mogen wij wel vragen dat jullie even tijd maken in de les om eens goed te overlopen 
wat er moet gebeuren in geval van brand? 
Overloop de nooduitgangen, doe de wandeling. 
 
Graag bovenstaande uitvoeren vòòr december 2021. 
 

8. Wat te doen wanneer je ziek bent? 
De verantwoordelijke hiervoor is Marleen Broothaers. 
Stuur een sms voor 11u (ma-vrijdag) of voor 8u15 (zaterdag) naar het nummer:  
0494 72 40 41 
Daarnaast stuur je een mail naar  
personeel@apko.be 
en cc naar secretariaat@apko.be 
Verwittig ook steeds zelf je leerlingen van het eerste uur! 

 
 

 
9. Varia 

- Onze oprechte deelneming aan collega Caroline Denys met het verlies van haar 
vader. APKO wenst Caroline alle nodige sterkte en warmte toe. 

 
- Hebben jullie boeken/artikels/… waarvan jullie ze graag willen delen met 

collega’s? Laat het ons weten. We plaatsen graag een scan in het lerarenportaal 
van de website. 

 
  

 


