
                                         
 
 
 
Beste mensen, 
 
Alweer starten we de laatste maand van dit jaar. Black Friday zijn we reeds voorbij, de Sint 
en de Kerstman staan ons al op te wachten. 
Een korte APKcOm met duidelijkheid over enkele zaken. 
 
1. Kerstconcert 21 december 19u Overijse 
- Graag ten laatste tegen donderdag 1 december 2022 jullie voorstellen programma binnen. 
   Titel/Deelnemende leerlingen/Minutage/Benodigdheden 
-Kan iedereen die kan zich opgeven voor het opstellen/afbreken/Kassa in de kerk? Vele 
handen maken licht werk. 
 
Beide info’s mogen verzonden worden naar secretariaat@apko.be 
 
2. Classroom 
De nieuwe leerlingen van dit jaar zijn toegevoegd aan google classroom.  
 
Hun e-mailadres is: 
eerstevoornaam.achternaam(zonder spaties of tekens behalve - )@apkothuis.be 
Voorbeeld: Jan Peter Bakker wordt jan.bakker@apkothuis.be 
 
Het wachtwoord voor nieuwe leerlingen (dit wachtwoord moet worden veranderd na de 
eerste keer inloggen):  
LeerlingApko2022 
 
E-mail van je @apkothuis laten doorsturen naar een ander adres?  
https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=nl 
 
 
Mogen we jullie nogmaals warm maken voor google classroom? 
In de eerste plaats is het een ongelooflijk handig instrument voor de groepslessen, voor het 
opvolgen van taken, verdelen van lesmateriaal, om in contact te blijven met je studenten of 
om vanop afstand les te geven.  
Maar ook voor de leerkrachten instrument kan het een erg nuttig instrument zijn: denk 
daarbij aan het bewaren en delen van partituren met je leerlingen, het maken en doorsturen 
van filmpjes via google drive (je google @apkothuis adres heeft zo goed als ongelimiteerde 
opslagruimte), of polsen naar de beschikbaarheden van leerlingen met een google form bij 
het inroosteren... 
 
In bijlage een kort demonstratiefilmpje van classroom. 
Google Classroom demo 
 
 

APKcOm 2223 - 4 



3. Pedagogische studiedagen 7-8 en 9 februari 2023 
 

link  

Het leerplan Kunstig Competent is het leerplan waar wij binnen onze academie mee werken. 
Lang hebben wij niet blindeloos willen springen in de chaos die ontstond, kort na invoer 
nieuw decreet. 
Eerder heeft APKO een afwachtende houding aangenomen om de voelsprieten te spreiden 
en aan te voelen welke richting we moeten inslaan. 
Nu is het stilaan tijd om alle opgebouwde expertise te bundelen in het Academieluik. 
 
De thema’s binnen dit luik zijn: 

- Visie-ontwikkeling (APP) 
- Samenhang visie 
- Competenties Academie 
- Competenties Vakken 
- Horizontale en verticale samenhang (de competentiebeelden) 
- Didactische wenken 
- Evaluatie (krijtlijnen liggen reeds vast) 
- Onderwijskwaliteit (aanpak + professionalisering). 

3 dagen lang zullen wij als TEAM hieraan werken en we hopen dit luik dan ook, na deze 3 
dagen, vorm te kunnen geven en te kunnen finaliseren. 
Het eerste doel blijft dat dit document een werkdocument zal zijn dat onze leerpraktijk ten 
goede komt en die ons een richtlijn mag geven. 
 
Iedere leerkracht kiest één van de 3 dagen uit om mee te werken. We werken iedere dag als 
volgt: 

- 13u45: ontvangst 
- 14u-14u30: Start en inleiding 
- 14u30-16u00: werksessie 1 
- 16u00-16u30: pauze 
- 16u30-18u00: werksessie 2 
- 18u00: Teambuilding met de aanwezige groep 

Jullie kunnen jullie voorkeur voor dag opgeven via onderstaande link 

link  

Let op! Max. 20 deelnemers per dag. 
 
De lessen zullen deze 3 dagen niet doorgaan binnen APKO. 

 

 



04. Varia 
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 Robby Boone is afwezig. We wensen hem een spoedig herstel toe. 
We zijn volop op zoek naar een vervanger. 
 

 


