Deze tekst bevat de grondslagen van het Artistiek-Pedagogisch Project (APP) van de academie voor
podiumkunsten Overijse-Hoeilaart-Tervuren, beter bekend als APKO.
Deze tekst is geschreven in samenspraak met het volledige team en is een weerspiegeling van de
waarden waar wij voor staan. De tekst biedt een referentiekader voor iedereen die betrokken wil zijn bij
onze academie.
Het APP wordt weerspiegeld in de organisatie van het aanbod en de inhoud van de vakken.

Onze missie
Als school van het onderwijsnet GO! is het onze maatschappelijke taak om kwaliteitsvol artistiek
onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft hier te maken met het kunnen ontwikkelen
van eigen talent, het vormen van de totale persoonlijkheid, brede artistieke ontwikkeling van elk individu
en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.
Het einddoel van onze school is tweeledig:
-

Een leerling voorbereiden naar de kunstbeoefening in de vrije tijd.
Een leerling voorbereiden naar het hoger kunstonderwijs.

Apko zet hierbij in op de ontwikkeling van basisvaardigheden. De leerlingen ontwikkelen zich via de
podiumkunsten. Als lid van de scholengroep SCOOP zetten we daarbij het ‘wonderzoekend’ leren
voorop: de leerlingen leren bij ons met een verwonderde blik naar de wereld te kijken. Er is geen
vernieuwing zonder ambitie, geen ambitie zonder lef. APKO stemt haar organisatie af op het écht
differentiëren. Samen verantwoordelijkheid nemen, samen reflecteren, samen… Kortom: het samen
vertrekken vanuit de verwonderende blik en het stimuleren om te exploreren, vormen het
wonderzoekend leren.
Wat wij vragen is engagement, respect en de wil om te groeien.

Ons aanbod
APKO biedt kwaliteitsvolle opleidingen aan, gefinancierd door het Departement Onderwijs, voor
jongeren (vanaf 6 jaar) en volwassenen in de domeinen muziek, woordkunst-drama en dans.
APKO legt de focus op de klassieke basisopleidingen.
Via externe gastsprekers en gastdocenten inspireren wij onze leerlingen vanaf de derde graad.
De leerling kan zo zijn pad beter vormen en zijn basisopleiding combineren met invloeden van andere
stijlen, disciplines en domeinen.
Wij willen focussen op drie zaken die voelbaar zijn in de organisatie van ons onderwijsaanbod.
1. Kwaliteitsvolle basisopleiding
Binnen APKO geloven wij in een kwaliteitsvolle basisopleiding. De mooiste en stevigste huizen bouwt
men immers op degelijke fundamenten. Zoals hierboven vermeld, stimuleren wij onze leerlingen om
hun eigen pad te vormen door hen in contact te brengen met verschillende disciplines, stijlen en door
vakoverschrijdend te werken en te denken.
2. Sociaal engagement
De kunsten zijn er voor en door mensen die de maatschappij vormen. APKO vindt het dan ook één van
haar kerntaken om hieraan bij te dragen.
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APKO voert haar sociaal engagement uit op verschillende vlakken:
-

De zorgklas voor leerlingen met extra noden
Het integratieproject via de kunst voor leerlingen met migratie-achtergrond
Onze leerlingen stimuleren om op te treden in WZC, … om zo warmte en kunst binnen de
maatschappij te brengen
Samenwerking met lokale verenigingen

3. Vakoverschrijdend werken/denken
Binnen APKO stellen wij onszelf constant in vraag en evalueren wij steeds onze werking.
In hetculturele leven merken we dat de verschillende domeinen meer en meer samensmelten en als één
(domein) fungeren.
Daarom stellen wij het als doel om in onze werking vakoverschrijdend te denken en te werken.
De kernvraag die we ons daarbij stellen, is hoe de verschillende kunstdisciplines elkaar kunnen inspireren
en stimuleren.

Ons team
Het team bestaat uit gediplomeerde kunstenaars/leerkrachten. APKO vindt het zeer belangrijk dat al
haar personeelsleden ook nog actief in het veld staan.
Door nascholing en het actief aan kunstbeoefening te doen, werkt elk van hen voortdurend aan zijn/haar
pedagogische, artistieke en individuele ontplooiing.
Onze personeelsleden worden in hun opdracht ondersteund door de directie en
secretariaatsmedewerkers die een belangrijke rol spelen bij het goed functioneren van APKO.

Onze evaluatie
In te vullen na leerplannen.

Onze partnerschappen
Apko is actief binnen het culturele veld. Zij gaat daarvoor een samenwerking aan met verschillende
organisaties en met de gemeentebesturen.
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