
                                         
 
 
 
Beste mensen, 
 
We zijn wederom uit de startblokken geschoten en onze trein is goed op gang. 
 
1. Inschrijvingen 
    Proficiat aan éénieder van ons. Onze school is licht gegroeid met 3,6% meer leerlingen. 
    We zien in de meeste domeinen een lichte stijging. 
    Ook merken we op dat onze piramide steeds gezonder aan het worden is. 
 
    Belangrijk is nu dat we alle nodige documenten (toelatingsperiodes,….) tegen 20 oktober  
    2022 mogen ontvangen op secretariaat@apko.be  
     
2. Kalender intranet en projecten en examenrooster 
     Wij zullen meer en meer gebruik gaan maken van de kalender op intranet in DKO3. 
     Jullie zullen hier data van projecten, deadlines, RaCO-momenten, schoolraadmomenten 
     kunnen terugvinden. Het is dus handig om steeds wekelijks even jullie kalender na te  
     kijken. We hopen zo dat deze tool een handige geheugensteun mag vormen, naast 
     de info die jullie krijgen via de APKcOm. 
 
     In bijlage vinden jullie een voorstel terug tot examenrooster. Graag bemerkingen  
     sturen tegen ten laatste 15 oktober 2022. 
 
3. Aanwezigheden 
     Bijna iedereen vult zeer bewust en tijdig de aanwezigheden correct in in DKO3. 
     Wij kunnen jullie hier niet genoeg voor bedanken!!! 
 
     Er is vanaf heden ook een nieuwe code: Ziek (met eigen verklaring). 
     Hierbij dien je wel ook het bericht/email te uploaden als bewijs. 
 
     Overloop met jullie leerlingen eens de lijst met redenen voor aanwezigheden (zo is  
     een deelname aan een concert/theatervoorstelling/dansshow van een plaatselijke 
     vereniging ook een geldige reden). 
     In bijlage vinden jullie een lijst terug. 

 
4. Duurzaamheid en energie: een gezamenlijk project   
     Laat ons allen samen alert zijn op het verstandig en duurzaam gebruik van energie. 
     Zet de verwarming niet al te hoog (bv. Max stand 3 thermostatische kranen).  
     Doe de lichten steeds uit indien je van het toilet gaat 
     of het leslokaal verlaat. Sluit de ramen steeds bij het verlaten van het leslokaal. 
 
     Sensibiliseer ook jullie leerlingen. Veel gezinnen, maar ook organisaties en scholen komen  
     steeds meer onder druk te staan door de stijgende energieprijzen. 
     De budgetten die we uitsparen door verstandig energieverbruik kunnen we benutten  
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     voor investeringen in kwaliteitsontwikkeling van onze school. 
 
     Campus Hoeilaart: sensibiliseer jullie leerlingen dat ze steeds de voordeur toe doen bij  
     het binnenkomen of buitengaan. Als we de centrale gang warm kunnen houden, zo ook 
     de klassen. 
 
5. Evacuatie oefening 

Een efficiënte evacuatie oefening organiseren binnen ons onderwijs is moeilijk,        
waarschijnlijk zelfs onmogelijk. Daarom is het van het allerhoogste belang dat je in de 
maand september de tijd neemt met je leerlingen om, samen met hen, de evacuatieroute 
te lopen en hen de nodige uitleg geeft over wat te doen bij brand. Spendeer hier 
voldoende tijd aan. 

 
6. Kopieer-policy 
We werken binnen alle lessen zoveel als mogelijk met aangekochte handboeken. 
Daarnaast betaalt iedere leerling een licentiebijdrage van €11. Deze dekt gedeeltelijk de 
SEMU-bijdrage, SABAM-bijdrage en het kopieergeld. 
Kopijen voor de leerlingen kunnen dus gemaakt worden op het secretariaat te OVERIJSE 
tijdens de openingsuren van het secretariaat. 
 
Ga hier wel bewust en zuinig mee om. 
 
7. Bij wie kan je terecht voor wat? 
Directie: Bernd Van Hulle & Michel Stas: directie@apko.be 
Leerlingenadministratie en algemeen secretariaat: Angelique Van de Laar: 
secretariaat@apko.be 
Personeelsadministraite en financiën: Marleen Broothaers: personeel@apko.be 
boekhouding@apko.be 
Communicatie/Publiciteit en instrumentenfonds: Renke Van Impe: secreteriaat@apko.be 
Zorg: Veerle Pauly: veerle.pauly@apkothuis.be 
Aanvangsbegeleiding: Erna Fonteyn: erna.fonteyn@apkothuis.be 
 
 
8. Zaal reservatie 
We merken sinds COVID dat we steeds vroeger en vroeger zalen dienen te reserveren. 
Daarom: speel je met het idee voor een project in 2023-2024? Een voorstelling? Laat het ons 
nu al weten zodanig we tijdig de zalen in de CC’s kunnen reserveren. 
 
9. Varia 
Collega Bart Vanhecke is nog afwezig tot en met 31 december. Hij wordt vervangen door 
Arthuur De Vis (muziekgeschiedenis), Jeroen De Brauwer (MCV3de graad/compositie), 
Bernd Van Hulle (compositie), Veerle Pauly (MCV 2de graad), Xavier Timmermans (MCV 2de 
graad), Kristina De Troyer (MCV 2de graad), en Julia Emmery (compositie) 
 
We heten Julia Emmery ook welkom als vast lid in ons team voor het vak compositie. 
 
Collega Marleen Broothaers werd terug oma. Een dikke proficiat! 



 
Collega Erna Fonteyn moest afscheid nemen van een dierbaar familielid. We wensen haar en 
haar familie alle sterkte en innigheid toe. 

 


