
                                         
 
 
 
Beste mensen, 
 
Geen lijvige APKcOm deze keer. Kort en bondig. Houd de moed erin! 
 

1. Examenrooster 
In bijlage kunnen jullie een voorstel tot examenrooster terugvinden.  
We vragen jullie bemerkingen door te geven voor 20 december 2021. 
 
Inzake evaluatie blijft het beleid zoals de voorgaande jaren. Jullie kunnen de 
verwachtingen steeds terugvinden in het academiereglement (te vinden op onze 
website). 
 
Zoals eerder vermeld zullen de 2.1 JONGEREN MUZIEK (niet de volwassenen) dus een 
kort evaluatiemoment hebben. Beschouw dit eerder als een ontmoetingsmoment.  
Ik voorzie dat iedere leerling 1 stukje speelt en dat ik na iedere leerling een kort 
gesprek kan hebben van een 2-tal minuten.  
Indien er een overweging is over een mogelijke heroriëntatie kan dit 
voorspeelmoment als tool benut worden voor een diepgaander gesprek met ouders 
en leerling. 

 
2. Verstrenging maatregelen COVID-19 

i) Wij ontvingen vandaag, 29 november 2021, om 10u39 een mail met inzake de 
verstrenging in maatregelen inzake COVID-19. 
Wij brengen de ouders hiervan vandaag nog op de hoogte. 
 
a) In wezen verstrengt er niet veel en lijken de maatregelen veel op een kopij van 
de maatregelen SO en BaO. 
We zetten de maatregelen even op een rij: 
- Mondmaskerplicht voor iedereen van 10 jaar. 
- We vermijden zoveel als mogelijk een menging van klasgroepen. Daarom 

vragen we aan leerkrachten van klassikale vakken (jongeren) een 
afspreekpunt af te spreken met jullie leerlingen waar jullie de leerlingen 
opwachten (speelplaats, tuin, fietsenstalling) en terug heen te brengen. 
Communiceer de afspraken hieromtrent ook duidelijk naar de ouders en 
leerlingen toe aub. 

- Voorzie bij klassikale vakken steeds vaste zitplaatsen. 
- Vergaderingen en oudercontacten gebeuren enkel digitaal. 
- Bij toonmomenten beperk je het aantal toeschouwers tot 2 personen per 

leerling die speelt. 
 

Daarnaast zijn de eerste CO2-meters toegekomen en reeds geplaatst. Ben je de 
laatste in de klas gelieve ze dan ook steeds uit te schakelen. 
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b. Graag brengen we jullie ook op de hoogte dat er bij de apotheker snelle 
antigeentesten beschikbaar zijn waarbij je het resultaat hebt binnen het half uur. Dit 
kan een handige tip zijn om extra quarantainedagen (bij een PCR-test) te vermijden 
en dus ook minder ziektedagen kwijt te zijn. 

 
3. Facultatieve verlofdag! 

Niet vergeten: 30 november 2021 is een facultatieve verlofdag. 
De leerlingen zullen hier vandaag nog eens aan herinnerd worden. 

 
4. Pedagogische Studiedag 

Zoals jullie reeds vernomen hebben zal de pedagogische studiedag moeten 
plaatsvinden in digitale vorm.  
Wij vinden dit zeer jammer omdat wij ook aanvoelen dat de nood aan het elkaar 
terug ontmoeten zeer groot is. 
 
Daarnaast merken wij ook een vermoeidheid op als het gaat over leerplannen, 
competentiebeelden, etc.  
Precies omdat het einde van deze hervormingstunnel in zicht is willen wij daarom 
deze studiedag niet uitstellen. 
Het kernteam zal vanaf deze week ook al het voorbereidende werk op zich nemen 
om zo de vakgroepen te ontlasten van extra vergaderingen. 
Binnen APKO zetten we echt in op een focus op ieders kerntaak en een minimale 
belasting met randtaken. 
 
Mogen we vragen dat de vakgroepen hun handvaten en bemerkingen op de 
competentiebeelden snel inleveren. Tot op heden ontvingen wij enkel deze van de 
vakgroep WOORD. Een dikke proficiat ook voor hen want het is een inspirerend 
voorbeeld geworden. 
Met handvaten bedoelen we mogelijke pedagogisch/didactische concretiseringen om 
de beheersingsniveaus in de lespraktrijk te brengen. 
 
De concrete info mbt de studiedag is: 
Dag: donderdag 16 december 
Uur: 13u-15u30 
Verloop:  

- Verwelkoming 
- Evalueren en het nieuwe decreet 
- Voorstellen evaluatiemodel APKO 
- Bespreking in groepen 
- Infosessie omtrent geven van Feedback 

Spreker: Erik Schrooten 
 

5. Kerstconcert 17 december 
We kregen reeds heel wat voorstellen binnen voor het kerstconcert. Dank hiervoor. 
We zien dit als een teken dat we er goesting in hebben om ons terug te tonen op het 
podium.  



De betrokken leerkrachten zullen wij tegen het einde van deze week allemaal 
contacteren met meer info. 

 
6. 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 voor ons dat wij hier een zicht op hebben. 

 
7. APKO bestaat 40 jaar! 

25-26-27 maart viert APKO feest! 
 
We rekenen graag op ieders medewerking gedurende het feestweekend. 
Kan je een bepaalde dag niet? Gelieve ons te verwittigen voor 1 december 2021. 
Laat ons zeker ook weten welke rol je wenst te vervullen tijdens het feestweekend. 
Je kan je antwoord sturen naar directie@apko.be 
 
vrijdag 25 maart 2021:  
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 
(inter)nationale referenties uit de jazz en kleinkunstwereld die hun roots hebben in 
onze school. 
 
Zaterdag 26 maart 2021: 
OP ZATERDAG 26 MAART ZULLEN ER GEEN LESSEN PLAATSVINDEN. 
11u30-13u:  toonmoment 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 wafel/ijs-kraam. 
20u-21u30:  APKO beestig goed! 

Concert met leerkrachten muziek/woord/dans met o.a. ‘Le Carnaval 
des Animaux van Saint-Saens’. 

 
Zondag 27 maart 2021: 
15u-16u30: onder voorbehoud: APKO beestig goed! 

(mogelijk 2de concert met lkr indien aanbod/participatie der 
leerkrachten de ruimte voor zaterdag overschrijdt.) 

 
8. Wie is wanneer aanwezig op het secretariaat? 

Graag geven we wat duiding over de werking van het secretariaat. 
Het secretariaat is officieel geopend op: 
 
Maandag: 14u – 19u 
Dinsdag: 14u – 19u 
Woensdag : 14u – 19u 
Donderdag: 14u – 19u 
Vrijdag: 14u – 18u 
Zaterdag: 09u – 12u 



 
Uitzondering  november t.e.m. maart: 
het secretariaat tijdens de week enkel open tot 18u. 
Buiten de openingsuren zijn onze medewerkers wel aanwezig, maar die uren zijn 
nodig om zich te kunnen focussen op hun taken. 
 
Wie is wanneer aanwezig? 
 
Maandag: Angelique, Marleen & Renke  
Dinsdag: Angelique & Marleen 
Woensdag: Angelique, Marleen & Renke 
Donderdag: Angelique 
Vrijdag: Marleen 
Zaterdag: Marleen 
 

 
9. Varia 

- Collega Thomas Van Bogaert had een werkongeval en is hierdoor buiten strijd 
t.e.m. na de herfstvakantie. Jasper Bärtling-Lippina zal hem vervangen. 
We wensen Thomas een goed herstel en heten Jasper welkom. 

- Collega Robby Boone is voor een langere tijd afwezig. We wensen hem een 
spoedig herstel toe. Willem-Jan Hendrickx zal hem verwelkomen. 
Welkom aan Willem-Jan. 

  
 


