
                                         
 
 
 
Beste mensen, 
 
Na twee ongewone jaren waarin wij een goed staaltje van flexibiliteit en engagement 
hebben getoond was het tijd voor een welverdiende rustperiode.  
Hoewel deze periode gepaard ging met symptomen van ecologische en geopolitieke 
instabiliteit, hopen wij dat ieder van jullie heeft kunnen herbronnen en dat ieder van jullie 
vele dagen vol schoonheid mocht beleven. 
 
Hieronder vinden jullie de eerste APKcOm van het schooljaar 2021-2022.  
Een schooljaar waarin we weer volop inzetten op het creëren van expressieve en creërende 
schoonheid bij onze leerlingen. Een schooljaar waarin we stilaan kunnen terugkeren naar 
meer vruchtbare werkvormen dan tijdens de COVID19-periode. 
Wij vragen u deze APKcOm zeer grondig door te nemen.  
Er zijn, zoals reeds gemeld op de personeelsvergaderingen, enkele wijzigingen in wetgeving. 
Een goede opvolging hiervan zorgt ervoor dat wij onze comfortabele werking kunnen blijven 
garanderen.  
Wij rekenen hiervoor op ieders plichtsbewustzijn. 
 

1. aanwezigheidslijsten 
Het eerst punt is, zoals u reeds kon vermoeden, de aanwezigheidslijsten. Wij wensten 
oprecht dat wij hier, in wat volgt, positiever nieuws zouden mogen melden. 
Gezien deze verstrenging vangen alle lessen dus ook aan op 01 september 2021. 
 
Wat wijzigt er? 

!!!!!    Aanwezigheden worden DIRECT gesynchroniseerd met de verificatie !!!!! 
- Er zijn nieuwe codes 
- De overheid bepaalt de redenen voor (on)wettige afwezigheid. De school heeft 

hier zelf niet langer inspraak in. 
 
Aanwezigheden worden direct gesynchroniseerd met de verificatie 
Dit is een gevolg van extreem controlegedrag (en mogelijks gebrek aan vertrouwen) 
door de wetgever, jammer! 
Het is vanaf nu dus ook zonder fout nodig om wekelijks en ook vòòr een vakantie 
een vast moment in te plannen om uw aanwezigheden in te vullen. 
Indien de aanwezigheden niet tijdig ingevuld zijn worden zijn automatisch 
beschouwd als onwettige afwezigheden. 
 
Het is dus in ons aller belang dat dit voortaan zeer stipt dient te worden opgevolgd.  
Hebben jullie vragen? Zijn jullie niet zeker of alles wel in orde is? Contacteer het 
secretariaat, tijdig! 
Wij kunnen het belang van een correcte opvolging van deze administratieve taak niet 
genoeg onderstrepen. Wij hopen dan ook dat, door jullie plichtsbewustzijn, wij geen 
nalatigheden zullen opmerken en dus ook niet streng zullen moeten optreden. 
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Er zijn nieuwe codes 
 A: De leerling is Aanwezig 
 Z: De leerling is Ziek (doktersattest) 
 R: De leerling is van rechtswege gewettigd afwezig (met attest) 
 P: De leerling is door de academie gewettigd afwezig (zonder attest, maximaal 3x per 
              Jaar/vak) 
 B: De leerling is onwettig afwezig 
 
 Zoals jullie kunnen opmerken dient een leerling voor iedere gewettigde vorm van 
             ziekte een officieel doktersattest te hebben. De attesten kunnen jullie ook direct (via 
 foto/scan) uploaden.  
 We spreken zo af dat we de ouders sensibiliseren om de attesten steeds naar  
 secretariaat@apko.be en naar de leerkracht zelf te sturen. Zowel het secretariaat als 
 de leerkracht zullen erop waken dat de attesten geüpload worden. 
 
 Lijst met gewettigde afwezigheden 

De bepaling in onderwijsdecreet XXXI machtigt de Vlaamse Regering om zelf de 
redenen voor gewettigde afwezigheid vast te leggen. 
Deze zijn: 
- Door ziekte, na voorlegging van een medisch attest; 
- Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of 

aanverwant of van iemand die onder hetzelfde dak woont; 
- Om een religieuze (sic) feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet 

erkende levensbeschouwelijke overtuiging; 
- Als de vestigingsplaats onbereikbaar of ontoegankelijk is; 
- Wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank; 
- Wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg; 
- Om een familieraad bij te wonen; 
- Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijds 

als topsportbelofte voor een individuele selectie of als topsporter met een A- of 
B-statuut. 

- Om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als leerling met een 
topkunstenstatuut A of B voor het betrokken schooljaar; 

- Wegens deelname aan een examen voor de examencommissie SO; 
- Door een zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke 

bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling; 
- Wegens een orde- of tuchtmaatregel; 
- Wegens school- of beroepsverplichtingen; 
- Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders; 
 
De directeur kan daarbovenop een leerling elk schooljaar per vak maximaal 3 
afwezigheden toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. 
 
Wij zien dus zelf vooral de school- of beroepsverplichtingen nog als een creatieve 
regel die wat ruimte schept om creatief om te gaan met afwezigheden en alsnog 
onze werking te kunnen blijven garanderen. 



Over de mogelijke bewijsstukken hebben wij nog geen sluitend antwoord gekregen 
van AgODI. 
Daarnaast vechten VerDI en DENKBEELD deze wetswijziging en deze extreme 
verstrenging ook nog aan op hoger niveau. 
 

2. De eerste schooldag 
De leerlingen zullen aanstaande maandag een communicatie ontvangen vanuit de 
school. Hierin zullen wij hen (terug) welkom heten en een inspirerend jaar 
toewensen. 
Daarnaast zullen wij hen ook inlichten mbt de verstrengde wetgeving inzake 
aanwezigheden. 
 
Voor diegenen die dit nog niet deden: denk eraan om jullie leerlingen even een mail 
te sturen met concrete en duidelijke afspraken voor de eerste week van september. 
Zo weten ouders en leerling ook waar zij concreet aan toe zijn bij de aanvang van dit 
nieuwe schooljaar. 
 

3. Nieuwe maatregelen COVID-19 
Jullie hebben de berichten in de media ongetwijfeld reeds gelezen. 
Vanaf 01-09-2021 hoeven mondmaskers tijdens de les niet meer. 
Binnen APKO houden wij het mondmasker wel nog op als wij ons verplaatsen binnen 
het gebouw (alle leeftijdsgroepen). 
 
Een tweede maatregel die we blijven hanteren is zorgen voor voldoende verluchting. 
Wij hopen dat september aangenamer weer met zich mee brengt dan augustus en 
juli. Zodoende kan er zeker met open raam les gegeven worden. Even verluchten 
tussen de lessen door is ook een optie.  

 
4. APKO bestaat 40 jaar! 

Om het 40-jarig bestaan van APKO te vieren plannen we een optreden eind april in 
de kerk van Overijse. De bedoeling is dat leerkrachten en oud-leerlingen optreden. 
 
Onze leerlingen willen we eerst terug wat laten wennen aan het podium. Zet daarom 
dit jaar extra in op kleine podiummomenten. Mogelijks met muziek van oud-
directeur Frederic Devreese? 
 
Hebben jullie ideeën of voorstellen? 
Wie of wat mag zeker niet ontbreken?  
Stuur je ideeën door tegen 30 september naar secretariaat@apko.be t.a.v. Renke. 
 

5. Kalender 
De kalender is terug te vinden op onze website. Verwijs hier ook steeds naar bij 
leerlingen. 
 
Zijn er projecten/concerten die ontbreken? Laat het ons weten via 
secretariaat@apko.be t.a.v. Renke. 



Het examenrooster mogen jullie verwachten in de volgende APKcOm. Hebben jullie 
verzoeken of data die zeker niet mogelijk zijn? Graag laten weten voor 20 september 
via directie@apko.be 
 
 

6. Nieuwe e-mailadressen 
Omdat we merken dat onze nieuwe emailadressen nog niet steeds voor iedereen 
duidelijk zijn zetten we ze graag nog eens op een rijtje. 
directie@apko.be  
secretariaat@apko.be  
personeel@apko.be  (voor alle personeelszaken) 

 
7. DKO3 en klasorganisatie 

Jullie kunnen nu zelf jullie lessenrooster in DKO3 opmaken. 
Ga naar mijn leerlingen – toewijzen. 
Daar kan je steeds een nieuw lesmoment creëren. 
Eens jullie lessenrooster er in staat kunnen jullie de leerlingen toewijzen aan een les. 
 
- Wens je een leerling te wijzigen van campus? Het secretariaat doet het graag. 

Bundel de te maken wijzigingen en laat het ons weten. 
- Wens je een leerling te wijzigen van lesmoment? Dat kan je makkelijk zelf. Breng 

wel Angelique op de hoogte mbt de overzet van aanwezigheden. 
 

Wij verzoeken jullie ook vriendelijk om ervoor te zorgen dat jullie kunnen beginnen 
met een lessenrooster in DKO3 vanaf dag 1. Immers, door de verstrengde wetgeving, 
is een niet bestaande les ook een les met reeds gemaakte onafwezigheden. 

 
8. Wat te doen wanneer je ziek bent? 

De verantwoordelijke voor dit is Marleen Broothaers. 
Stuur een sms voor 11u (ma-vrijdag) of voor 8u15 (zaterdag) naar het nummer: 
0494724041 
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 

- Wij betuigen ons oprecht medeleven aan collega Chantal Derongé voor het 
heengaan van haar moeder. Beste Chantal, veel goede moed en warmte! 

- Wij wensen collega Korneel Alsteens veel succes met zijn nieuwe aanstelling als 
docent hobo aan het Koninklijk conservatorium Gent (KASK). 

- Wij verwelkomen: 
- Matthias Vancutsem: leerkracht gitaar 
- Wouter Valvekens: leerkracht piano 
- Judith Soumillion: leerkracht harp 
- Ada Hakala: leerkracht MCV 2de graad en initiatie 
 



Om onze nieuwe leerkrachten extra te ondersteunen vragen we aan enkele vaste 
krachten of zij de taak van ‘Buddy’ op zich willen nemen. Indien jullie een nieuwe 
collega willen ondersteunen door haar of hem wat wegwijs te brengen in onze 
werking, laat het dan weten aan directie@apko.be (liefst voor 01/09/2021) 

 
- Binnenkort kunnen jullie het boek: ‘Tijd voor maken’ van B.Appermont en 

E.Schrooten inkijken in de academie. 
 
 

 
  

 


