
                                         
 
 
 
Beste mensen, 
 
Het jaar 2022 heeft de startblokken verlaten en er staan ons een paar mooie en inspirerende 
maanden te wachten.  
 

1. Aanwezigheden invullen voor 1/02/2022 
De teldag van 1 februari nadert.  
Angelique bracht jullie reeds op de hoogte. 
Via deze weg nogmaals een uitdrukkelijke oproep doen om ALLE aanwezigheden 
ingevuld te hebben vòòr 1 februari (dus ten laatste 31/01/2022). 
 

2. Facultatieve verlofdag 
Niet vergeten: woensdag 2 februari is een facultatieve verlofdag. 
De leerlingen zullen hier maandag nog eens aan herinnerd worden. 

 
3. Zaterdag 26 maart 2022 

Zaterdag 26 maart kan gezien worden als een opendeurdag. 
Houd deze dag alvast vrij in jullie agenda, we verwachten de medewerking van elke 
collega. (Toonmomenten leerlingen in Sint Martinuskerk, probeermomenten op 
campus Lipsius, lerarenconcert in de avond in Sint Martinuskerk) 
De verantwoordelijken voor de organisatie van die dag zijn: 
- Renke Van Impe 
- Bieke Schoolmeesters 
 
è Info/organisatie toonmomenten leerlingen 
We voorzien tussen 11u-18u twee toonmomenten in de kerk van Overijse. 
Er zullen 2 vleugelpiano’s aanwezig zijn. 
Graag jullie voorstellen sturen naar: secretariaat@apko.be t.a.v. Renke 
-     Deelnemende leerlingen 
- Titel en componist 
- Precieze minutage 
 
è Info/organisatie workshops in J.Lipsius 
Daarnaast voorzien we tussen 14u-18u doorlopend workshops/infosessies/… 
Voorstellen en beschikbaarheid (bv. 14u-18u of 14u-14u30) sturen naar: 
secretariaat@apko.be 
 
è Lerarenconcert 

Leraren die graag optreden (er staat momenteel reeds Carnaval des animaux 
geprogrammeerd) mogen voorstellen doorsturen naar directie@apko.be 
 
Alle voorstellen door te sturen vòòr 27 februari 2022 
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4. Evaluatie 

Gelieve niet te vergeten dat jullie evaluatiefiches voor het eerste semester ingevuld 
kunnen worden tot 2 maart 2022 

 
5. DOMEIN MUZIEK: voorspeelmoment 2.1 

Gelieve volgende informatie te bezorgen aan directie@apko.be vòòr 27/02/2022 
 
- Naam deelnemende leerling 
- Stuk (+ exacte minutage) 
- Voorkeurdag om voor te spelen. 
 
We zullen de leerlingen PER LEERKRACHT, alfabetisch (achternaam) rangschikken. 
Dit voorspeelmoment is enkel voor de leerlingen 2.1 domein muziek, jongeren. 
Dit voorspeelmoment valt onder het leerlingvolgsysteem en heeft een evaluerend 
karakter.  

 
6. Desiderata uurrooster 

Jullie kunnen jullie desiderata mbt. Tot jullie lesopdracht schooljaar 2022-2023 
doorgeven aan directie@apko.be vòòr 27/02/2022. 
 
Bij het opmaken van de uurroosters trachten we in de mate van het mogelijke  
rekening met de doorgegeven desiderata. 

 
7. Nieuwe COVID-quarantaineregels 

 
• De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve 

gevallen of 25% van de klas, verdwijnt vanaf 27/1 in het basis- en secundair 
onderwijs. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, 
bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar 
school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden 
tot sluiting van een klas. Volg hiervoor de procedure voor sluiting van een school 
wegens overmacht. 

• Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen 
het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. Ga met ouders in dialoog over 
hoe en wanneer je deze aanpassing implementeert. Leerlingen secundair mogen bij 
een hoogrisicocontact binnen het gezin alleen naar school blijven als ze gevaccineerd 
zijn (of in de afgelopen 5 maanden een besmetting doormaakten). Niet-
gevaccineerden moeten in dit geval in quarantaine, net als niet-gevaccineerde 
volwassenen in de maatschappij. 

• De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle 
contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als 
laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als 



voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten 
buiten de school wel door. 

• Blijf maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileer, draag 
mondmaskers vanaf 6 jaar en beperk fysieke contacten. 

Wij hopen vanaf heden dus terug meer leerlingen te kunnen verwelkomen. 

 
8. Varia 

- Collega Thomas Van Bogaert is terug. Wij heten hem terug welkom. 
- Collega Robby Boone is voor een langere tijd afwezig. We wensen hem een 

spoedig herstel toe. Wij zijn blij dat collega Willem-Jan zich bereid gevonden 
heeft de interim verder op zich te nemen. 

- Velen onder jullie hebben oud-collega Aquiles Delle Vigne nog gekend. Wij 
moeten helaas meedelen dat Aquilles overleden is. 
Wij wensen de familie, vrienden en sympathisanten veel sterkte toe. 


