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Handleiding nieuwe leerkrachten: 
 

1.  Officiële documenten 
2.  Stappenplan bij het starten van de lessen 
3.  Aanvraag lesverplaatsing+ opstellen lessenrooster 
4.  Fotokopieën 
5.  Afwezigheid leerkracht 
6.  Aan- en afwezigheid leerlingen 
7.  Openbare examens/klasexamens 
8.  Uitleen technisch materiaal 
9.  Vergoeding fiets/openbaar vervoer 
10.  Aankoop boeken/partituren 
11.  Rapport en evaluaties 
12.  Toonmomenten en klas- en leerlingenaudities. 
13.  Directie en collega’s 
14.  Secretariaat 
15. Overlegorgaan DC  

 

 

1. Officiële documenten voor aanmaak dossier : te bezorgen (kan digitaal) 

 kopie identiteitskaart,  

 kopie diploma(s),  

 rekeningnummer,  

 doktersattest (verklaring goede gezondheid) < 1 jaar 

 uittreksel strafregister (specifiek voor onderwijs) < 1 jaar 

 

 

2. Stappenplan bij het starten van de lessen: 
 

1. Intekenen: naam en uur van aankomst noteren in het kaft in de leraarskamer. 

2. Aanwezigheidslijsten uit eigen bakje of dat van de te vervangen leerkracht nemen. 

 

Einde les: 

1. Ramen sluiten, lichten uit, materiaal terug op z’n plaats bezorgen, pianodeksel dicht leggen. 

2. Aanwezigheidslijst vooral niet meenemen naar huis, maar terugleggen in het bakje. 

3. Uittekenen in het kaft in de leraarskamer. 

 

 

3. Aanvraag lesverplaatsing + opstellen lessenrooster: 
 

Lesverplaatsing: voor activiteiten binnen of buiten de school, aan te vragen met aanvraagformulier 

Aanvraag gebeurt digitaal via de APKOwebsite bij “voor personeel”. De aanvraag ten laatste 14 

dagen vooraf insturen. Gelieve na te gaan of er lokalen beschikbaar zijn. De administratie checkt dit 

op jouw verzoek op de server van de APKO. 

 

Het lessenrooster van de collectieve vakken wordt centraal opgesteld. Het lessenrooster van de 

groepsgericht individuele vakken wordt opgesteld of gewijzigd door de leraar in overleg met de 

directie. 

Ter informatie : overzicht klasbezettingen is terug te vinden op de APKOwebsite bij inlog 

 

4. Fotokopieën: 
 

Voor grote hoeveelheden worden de kopieën op de centrale administratie gemaakt (P.I. 

Taymansstraat 10). Occasionele kopieën kunnen op de elke campus gemaakt worden. 

 

 

5. Afwezigheid leerkracht: 
 

Gelieve het centrale secretariaat  via mail te verwittigen vóór 11 uur: 
apkosecretariaat@gmail.com .  Aanvullend een SMS, te sturen naar 0485 47 98 04. 
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Afwezigheid voor 1 dag: 

Geen attest nodig. 

 

Afwezigheid van meerdere dagen: 

Afwezigheidsattest + formulier Certimed laten invullen door de arts. 

Afwezigheidsattest (te vinden op apko website ‘voor personeel’ : bezorgen op het secretariaat (kan 

digitaal) 

Formulier Certimed: (te vinden op apko website ‘voor personeel’ : opsturen naar het controleorgaan 

(kan digitaal) 

 

De leerlingen worden per mail (of indien urgent per sms-bericht) verwittigd door een 

secretariaatsmedewerker.  Afwezigheid wordt ook gemeld via de website. 

 

 

6. Aan- en afwezigheid leerlingen: 
 

Aanwezigheidslijst invullen: 

Op de aanwezigheidslijsten duidelijk de maand vermelden. 

De te gebruiken tekens zijn een + voor aanwezig, een - voor ongewettigd afwezig en een V 

voor verontschuldigd of een Z voor ziekte. Na de lessen de lijsten steeds terug in uw bakje in 

de leraarskamer leggen. 

De aan- of afwezigheid aanduiden bij de aanvang van de les, met balpen of inkt. 

Alle leerlingen moeten bij voorkeur en zoveel als mogelijk 1 uur aanwezig zijn in de individuele 

cursussen, aangezien er groepsgericht individueel wordt lesgegeven. 

Leerlingen mogen ten hoogste 1/3 van de lessen ongewettigd afwezig zijn.  

 

Bewijzen van afwezigheid: 

Leerlingen dienen het secretariaat of de leerkracht te verwittigen van hun afwezigheid. Bij langere 

afwezigheid is doktersattest noodzakelijk. 

 

 

7. Openbare examens/klasexamens 
 

Leerlingen L4 (L6 dans en L3 voor volwassenen) – M3 – H3 leggen op het einde van het 

academiejaar een openbaar examen af.  

Verplichte  werken worden in de vakgroep gekozen.  

Voor alle andere graden worden klasexamens georganiseerd, eventueel met collega’s (meestal 

binnen de vakgroep). 

Verplichte vakken vanaf M1: begeleidingspraktijk of samenspel of koor, náást 

instrument/zang en AMC. 

Verplichte vakken vanaf H1: instrumentaal ensemble of vocaal ensemble, náást 

instrument/zang. 

 
 

8. Uitleen technisch en didactisch materiaal: 
 

Didactisch materiaal als bv. Draagbare cd-spelers en laptops zijn beschikbaar op het centrale 

secretariaat. Na gebruik steeds terugbrengen. 

 

Suggesties voor aankoop van nieuw materiaal worden eventueel eerst besproken in de vakgroep en 

vervolgens bezorgd aan de directie.  

 

 

 

9. Vergoeding fiets/openbaar vervoer: 
 

Fiets: maandelijks een formulier, (modelformulier Scoop) invullen. Formulier op aanvraag te 

verkrijgen bij de personeelsadministratie (boekhouding). 



 3 

Openbaar vervoer: bewijzen maandelijks binnenbrengen met vermelding van naam en 

handtekening. Modelformulier schuldvordering Scoop op aanvraag te verkrijgen bij de 

personeelsadministratie. 

 

 

10. Aankoop boeken/partituren: 
 

Enkel na aanvraag bij directie, eventueel voorafgegaan door overleg binnen vakgroep. 

 

  

11. Rapport en evaluaties: 
 

Het rapport is een afprint van het door jou ingevulde digitale evaluatieformulier. Deze evaluaties 

dienen 2x per schooljaar ingevuld te worden. Ze zijn raadpleegbaar en invulbaar op de APKO website 

onder je WISA-login. (login en wachtwoord te verkrijgen op het secretariaat) 

 

 

12. Toonmomenten en klas– en leerlingenaudities: 
 

Alle leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan klasaudities.  

Tijdens grotere evenementen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse leerlingenaudities, kan een leerkracht 

enkele leerlingen laten deelnemen. 

Voor uitvoeringen buiten de school is voorafgaand overleg met de directie nodig. 

 

 

13. Directie en collega’s: 
 

Directeur: Bernd Van Hulle    (Michel Stas co-directeur) 

De telefoonnummers/e-mailadressen van alle APKO-medewerkers zijn terug te vinden in de 

personeelslijst op de APKOwebsite. Contacten in verband met pedagogische en/of administratieve 

zaken verlopen steeds eerst via het secretariaat en daarna eventueel via de directie.  

 

 

 

14. Centraal Secretariaat: 
 

Steeds bereikbaar op apkosecretariaat@gmail.com 

 

 

Secretariaatsmedewerkers: 

Josee Goossens : centrale administratie, leerlingenadministratie, boekhouding 

Roos Cortoos  : personeelsadministratie, toezicht campus Lipsius en Hoeilaart 

Daniel Willems : halftijds : toezicht en organisatie campus Tervuren, beeldvorming en media 

Marleen Broothaers : boekhouding, toezicht campus Hoeilaart 

 

 

 

 

15.Overlegorgaan DC: 
 

Het DC vertegenwoordigt alle personeelsleden Vande APKO. De vergaderingen worden op 

regelmatige tijdstippen ingericht, iedereen wordt uitgenodigd.  

 

 

Alle verdere informatie is beschikbaar in het VADEMECUM, beschikbaar op APKO 
website.  
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