
                                         
 
 
 
Beste mensen, 
 
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er op. Er weerklinkt weer muziek in onze 
gebouwen, de ballerina’s begeven zich wederom sierlijk van A naar B en de woordleerlingen 
creëren de nodige animo. Onze gebouwen leven weer, wat fijn! 
 
Graag jullie aandacht voor volgende zaken:  
 

1. Aanwezigheden stipt inbrengen in DKO3. 
Jullie kregen hieromtrent reeds een email van Angélique met alle nodige info. Lees 
hem zeker grondig na. Jullie hebben nog tot aanstaande zondag om deze 
administratieve last in orde te maken. 
Belangrijk: check even in je DKO3 je kalender. Ga terug tot begin september en kijk 
of er geen gevaardriehoekjes staan. Wij hebben gemerkt dat enkel afgaan op het 
controlemechanisme niet voldoende is. Wij kaarten dit probleem aan bij DKO3 en bij 
de verificatie. 
- Vergeet niet de leerlingen die pas ingeschreven zijn in september na te lopen.  

Wij voegen hierbij een lijst met leerlingen die ingeschreven zijn in de maand 
september. Een leerling die de lessen gemist heeft wegens nog niet ingeschreven 
kan je aanduiden met een code B of code P. 

- Indien je een leerling nog niet had toegewezen op 1 september. Bel Angélique en 
zij legt je graag uit wat er moet gebeuren. Deze aanwezigheden zijn nl. nog niet 
geregistreerd. 

 
Indien je vragen hebt, aarzel niet ze te stellen.  
Het is in ons aller belang dat we deze administratieve taak goed en creatief 
volbrengen. 
Zo garandeert ze een aangename en goede werking van APKO. 
 
CODE C mag men blijven gebruiken tot 1 januari 2022. De gewettigde 
afwezigheidscode vereist geen attest. Heb je dus een leerling die voor 1 dag ziek is, 
zonder attest kan je deze leerling zijn/haar afwezigheid wettigen via code c. 

 
2. PV Toelatingsperiode 

Graag vragen we jullie de pv’s toelatingsperiode in orde te brengen tegen 15 
oktober.  
Het format voor de PV kan je terugvinden op het leerkrachtenportaal op onze 
website. 
Je schrijft een pv toelatingsperiode voor de graad + leerjaar waar een leerling in 
terecht komt. 
Bv. Leerling springt van 2.1 naar 2.4. Je schrijft een pv toelatingsperiode voor 2.4 en 
vergeet deze niet te handtekenen. 
Voor de mensen die het ww vergeten zijn: 20apko10. 

APKcOm 2122-01 



 
Jullie kunnen hier ook de klasbezettingen terugvinden. 
 

3. Waarop zetten we in? 
Het komende schooljaar richten w onze focus op 3 aspecten:  
 
- Beheersingsniveau’s van competentiebeelden afwerken. 
- Evaluatiebeleid herzien (pedagogische studiedag) 
- Zichtbaarheid van APKO. 
 
APKO is een school waar de ambacht van het kunstenaarschap hoog in het vaandel 
wordt gedragen. Wij mogen daar fier op zijn! 
Tijdens de voorbije COVID-19-periode hebben wij daartoe, zo goed als mogelijk, onze 
leerlingen begeleid. Dit hebben we ook goed gedaan : dank hiervoor. 
We kunnen echter niet ontkennen dat we, o.w.v. de voorbije crisis, wat minder 
zichtbaar zijn geworden in de regio, hetgeen eenvoudig te verklaren is door het feit 
wij geen enkel optreden hebben kunnen geven. 
We zijn dan ook blij dat onze school terug enigszins heropleeft met verscheidene 
producties en concerten op onze agenda voor dit schooljaar. 

 
4. Eerstvolgende evenementen 

Het podium, de zaal. Het publiek, het delen van kunst. Dit alles wacht ons wederom 
op. 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 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. Wij zitten eerstdaags ook samen met de directie van BKO om mogelijke 
samenwerkingen te bespreken. 

 
5. Examenrooster 2021-2022 

Wij zijn momenteel nog bezig met het bekijken welke locaties wij kunnen benutten 
voor de examens. Graag nog even geduld voor het definitieve rooster. 
Wel willen we jullie reeds enkele zaken meedelen: 
 
- De evaluatieperiode van het eerste trimester (tussen december – start 

krokusvakantie) willen we jullie vragen om, in de mate van het mogelijke, te 
organiseren samen met collega’s en, in de mate van het mogelijke, te organiseren 
op een bijzondere locatie (bv. Een woonzorgcentrum, chirolokaal,…) 

- In de meeste gesprekken die ik vorig jaar had, na mijn klasbezoeken, kwam naar 
boven dat een oriëntatie niet altijd vanzelfsprekend is.  
Het idee om een voorspeelmoment in te lassen voor de leerlingen 2.1 instrument 



(voor leerkrachten en directie) werd door velen aanzien als een goed idee.  
Wij zullen dit dan ook dit jaar als proefproject organiseren en deze 
toonmomenten voor alle leerlingen 2.1 instrument organiseren in de maand 
maart. 

 
6. Klasbezoeken 

Het voorbije jaar heb ik zo een kleine 40 leerkrachten bezocht tijdens hun 
lesmoment. Ik dank iedereen voor het hartelijk onthaal en nog meer voor de 
inspirerende gesprekken die ik nadien mocht ervaren met iedereen. 
 
Dit jaar zal ik me in mijn klasbezoeken beperken tot de mensen die ik vorig jaar nog 
niet bezocht, de nieuwe leerkrachten en tijdens het vak MCV3.1. 
Ik wens te benadrukken dat deze gesprekken en bezoeken geen evaluerende rol 
zullen innemen. Ik zie mijn bezoeken en gesprekken als essentieel onderdeel van 
kwaliteitsopvolging in onze school. 
 

7. Collegiale visitatie 
Zoals vermeld op de personeelsvergadering voorbije juni, verwachten wij van ieder 
personeelslid dat deze 2 collegiale visitaties doet dit jaar. 
- Eén visitatie bij een persoon die je bewondert 
- Eén visitatie bij iemand van een ander domein 
 
Graag ontvangen we van jullie wie je wanneer zal gaan bezoeken. Dit mag je 
doorsturen naar directie@apko.be 
Wij hopen alvast op een inspirerend moment voor iedereen. 

 
8. APKO bestaat 40 jaar! 

Dit vieren we met een 3-daags festijn. De data zijn we nog aan het kortsluiten met de 
verschillende locaties. 
We mikken op het weekend van 25 maart 2022 of het weekend van 30 april 2022. 
 

 
De vrijdagavond zouden we een concert organiseren met oud-leerlingen van APKO 
die nu nationale en internationale faam genieten. We kijken hier eerder in de richting 
het genre Jazz/Kleinkunst om ons feestweekend te lanceren.  
 
Op zaterdag zouden we dan openen met een middagconcert door leerlingen (kerk 
Overijse). Hierna zouden we mini-workshops instrument/drama/dans organiseren op 
de APKO campus Lipsius zelf.  
De avond sluiten we af met een lerarenconcert, o.m. met ‘Le Carnaval des Animaux’ 
van Saint-Saëns op het programma.  
Op zondag herhalen we dit concert met o.a. Saint-Saëns in matinée concert. 
Dit geeft onze leerkrachten de gelegenheid om met meerdere aan bod te komen (2 
verschillende bezettingen voor zaterdag/zondag).  
 
Wij rekenen op ieders enthousiaste medewerking zodat we er samen een BEESTIG 
feestweekend van kunnen maken! 



 
9. 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 goed te overlopen wat 
er moet gebeuren in geval van brand? 
Overloop de nooduitgangen, doe de wandeling. 
 

10. Nieuwe CAO 
Zoals jullie reeds gehoord hebben in de media is er een nieuwe CAO voor het 
onderwijs. De finaliteiten en concrete invulling hiervan zal pas tegen eind deze 
maand duidelijk zijn. 
Een aantal zaken die opgenomen zijn in de nieuwe CAO: 
 
- Een internetvergoeding voor het personeel van 20€/maand (reeds van 

toepassing) 
- Inzetten op digitalisering 
- Uren 3de graad in het DKO ook vergoeden als 4de graads-uren. Deze regel zou 

ingaan vanaf januari 2023. 
- Meer middelen voor aanvangsbegeleiding 
 
Na de aankondiging en publicatie van deze CAO (goed voor €188 miljoen aan 
investeringen) werd er echter ook vorige week beslist dat onderwijs €100 miljoen zal 
moeten besparen. 
Wij zijn benieuwd hoe de koepels, bonden en overheid dit vraagstuk zullen oplossen. 

 
11. DKO3 en klasorganisatie 

Wij vragen jullie nog eens goed jullie klaslijsten te overlopen en zeker te zijn dat alles 
in orde is. 
Wil je een leerling laten wijzigen van optie? Dit kan tot voor de kerstvakantie. 
 

12. 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! 

 
13. Google Classroom 

Voor sommige leerkrachten en lessen blijkt het een handig hulpmiddel, voor anderen 
niet. 
Daarom vernemen we graag van jullie wie nog wenst te blijven werken met Google 
Classroom. Neem hierover een beslissing per vakgroep. Gelieve hieromtrent een 
beslissing te nemen voor 20 oktober.  



Als de vakgroep een akkoord bereikt heeft bezorg je ons een excel-file met volgende 
informatie van de leerlingen die moeten toegevoegd worden: 
VOORNAAM (enkel de eerste)/ NAAM/ EMAILADRES in DKO3/ 
voornaam.naam@apkothuis.be 
 
Dit is per klas even werk, maar als leerkracht normaal makkelijk uit DKO3 te halen. 

 
14. Varia 

- Onze oprechte deelneming aan collega Pieter Van Overloop met het verlies van 
zijn moeder. APKO wenst Pieter alle nodige sterkte en warmte toe. 

- Proficiat aan collega Caroline Denys. Zij stapte eind augustus in het 
huwelijksbootje.  

- Proficiat aan collega’s Marine Fornasari en Michel Stas. Ook zij gaven elkaar het 
ja-woord.  

- Wij wensen collega John Gevaert veel succes met zijn nieuwe lesopdracht aan het 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool). 

- We feliciteren collega Sandrine Balleux met de geboorte van haar klein wonder! 
Een dikke proficiat van het gehele APKO-team! 

- We feliciteren collega’s Katrijn Simoens en John Gevaert met de geboorte van 
Oliver! Een dikke proficiat van het gehele APKO-team! 

- Wij verwelkomen: 
- Georgios Galliatsios: leerkracht piano, interim van Katrijn Simoens 
- Eliane Delens: leerkracht piano, interim van Katrijn Simoens 
- Emily Bosmans: leerkracht dans, interim van Sandrine Balleux 
 

 
- Jullie kunnen het boek: ‘Tijd voor maken’ van B. Appermont en E. Schrooten 

inkijken op het leerkrachtenportaal op onze website. 
 
 

 
  

 


