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APKO vademecum 
 

 

 

 

START en VERLOOP van SCHOOLJAAR  
 

1. Algemeen 

Leerkrachten zijn aanwezig vanaf het begin van het schooljaar (in principe 1 september)  

- beschikbaar voor info 

- organisatie van de lessen 

Alle lessen starten op 1 september behalve AM1 jongeren. 

De individuele vakken kunnen meteen van start gaan, met voorbehoud van organisatie en 

afspraken lessenrooster. Verwittig de leerlingen dat normaal lesverloop verstoord kan 

worden. 

“Jaarplanning en vrije dagen” staat tijdig beschikbaar op website. 

Leerkrachten worden geacht tot op de laatste dag van hun opdracht aanwezig te zijn. 

 

 

2. Inschrijvingen  

Zo vlug mogelijk : vanaf 1ste of 2 de week juni en ten laatste op 30 september.  

!!Geen les geven of afspraken maken indien leerlingen nog niet zijn ingeschreven (staan 

niet vermeld op uw voorlopige klaslijsten).  Leerlingen die niet op de lijst staan, meteen 

melden aan Josee en de leerling herinneren aan inschrijving. 

 

 

3. Opdrachten  

 meestal blijven de opdrachten idem zoals vorig schooljaar. 

 Wijzigingen (vermindering, verlofaanvraag, verandering lesdag of –uur wordt 

aangevraagd en besproken op het eind van het lopende schooljaar(mei-juni) 

 Uitbreiding en voorrangsregeling wordt besproken met directeur 

 Structuur DKO en minimum-leerplan ter inzage op secretariaat Overijse. 

 

 

4. Algemene Personeelsvergadering 

Meestal 2 x per jaar 

 Pedagogische studiedag (december) : er wordt geen les gegeven. 

 Eind schooljaar (diner facultatief) : er wordt les gegeven tot 18.30 uur. 

 

 

5. Vakvergaderingen 

Worden per vakgroep afgesproken. Hoewel de vergadering informeel kan zijn wordt toch 

aangeraden een verslag te maken en naar de directie en secretariaat door te sturen. 
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PERSONEELSADMINISTRATIE 
 

Verantwoordelijke personeelsadministratie Roos Cortoos : maov.sec@rago.be 

 

1. Nuttige en verplichte informatie mee te delen door leerkrachten 

Personalia 

 Adres, telefoon GSM en e-mail, rekeningnummer… 

Alle wijzigingen zo vlug mogelijk meedelen 

 Gezinssituatie : 

Wijzigingen zo vlug mogelijk meedelen 

 Diploma’s : 

- Basisdiploma 

- Navorming of nadien behaalde diploma’s of getuigschriften 

 

     Ziektemeldingen 

 ten laatste  om 11 uur mail sturen naar apkosecretariaat@gmail.com + bericht      

sturen naar 0485 47 98 04 (Josee). Afwezigheid op woensdag verwittig je zo vroeg 

mogelijk.  Afwezigheid op zaterdag verwittig je liefst reeds op vrijdagavond. 

 bij afwezigheid van meer dan 1 dag : afwezigheidsattest (vroegere pers 16) naar       

   hoofdschool  (mag digitaal) en medisch attest naar Certimed (mag digitaal) 

 Tijdelijke leerkrachten : bij langere afwezigheid, verwittig uw mutualiteit  

 

     Lesverplaatsingen 

 Aanvraag tijdig indienen op het daartoe voorziene elektronische ‘invulformulier’. 

 Ook campus verwittigen. 

 Lesverplaatsing in principe binnen de openingsuren van de campus organiseren. 

 Informeren naar beschikbaarheid lokaal  (voor klasbezetting zie website): lokaal 

reserveren.  De leerkracht regelt het uurrooster van de lesverplaatsing tijdig en 

duidelijk met de leerlingen. 

 Lesverplaatsingen tijdens de eerste maand van het schooljaar moeten duidelijk 

gecommuniceerd worden met het secretariaat. 

 

2. Tijdelijke aanstellingen  

  Elk jaar kandideren voor 15 juni 

 Via website G-O!  

 

3. T.A.D.D. (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur) 

 Kandideren voor 15 juni 

 Documenten via website g-o verkrijgbaar, maar aangetekend op te sturen naar 

scholengroep Midden-Brabant t.a.v. Algemeen Directeur   ( adres zie verder) 

 

4. Benoeming of uitbreiding vaste benoeming 

Aanvraag tijdig indienen aangetekend scholengroep Midden-Brabant 

 

 

5. Aanvraag Pensioen  

Een personeelslid uit het onderwijs vraagt zijn pensioen onmiddellijk aan bij de 

Pensioendienst voor de Overheidssector met het formulier pensioenaanvraag en stuurt 

het ondertekend per klassieke post op naar het adres zoals vermeld op het formulier. 

De pensioenaanvraag gebeurt best tussen 6 maanden en 1 jaar vóór de 

ingangsdatum.  

 

 

6. Inlichtingen i.v.m. voorrangsregels, aanstellingen, TBS, Reaffectatie e.a. 

mailto:apkosecretariaat@gmail.com
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Directeur 

LEERLINGENADMINISTRATIE 

 

Verantwoordelijke : Josee Goossens  apkosecretariaat@gmail.com 

 

1. Klaslijsten  

 Bij aanvang van het schooljaar,  worden opgemaakt per campus. Eventueel nodige 

correcties zo snel mogelijk melden. Lesdag en –uur van de leerling correct opgeven. 

 Leerlingen mogen over de graden heen gegroepeerd worden. 

 Groeperingsnormen respecteren : indien onmogelijk, secretariaat verwittigen   

 Leerlingen samenspel (MG) en instrumentaal ensemble (HG) kunnen samen les 

volgen (1 uur ssp.  wordt daarom geen uur ins.ens.) 

 

 

2. Aanwezigheidsregisters 

 Worden uitgedeeld in oktober. Lestijd van de leerling (door u tijdig opgegeven via 

voorlopige klaslijsten) staat hierop ingevuld. 

 In te vullen vanaf 1 september (= 1ste lesweek van schooljaar) 

 + aanwezig   - afwezig   V verwittigd (facultatief)   Z  ziek (met doktersbriefje) 

  niet in potlood invullen 

 iedere lesdag invullen 

 aanwezigheidsregisters blijven altijd in academie. 

 

 

 

3. Telling (indeling van klas en graden) 

 Veranderen van graad, jaar of optie kan tot 1 november:  

 Meedelen voor 31 oktober via email apkosecretariaat@gmail.com (Josee Goossens)  

 

 

 

4. Evaluatie van de leerling 

2 x per jaar : verplicht voor iedereen 

 

Klasaudities 

 Halfjaarlijks 

o Iedereen 

o Tussen december en begin maart 

o Data tijdig indienen op apkosecretariaat@gmail.com 

 Eind schooljaar  

Alle leerlingen die geen openbaar examen doen (ook wie een jaar 2 x wil doen) 

  2 werken per leerling 

  Programma wordt door de leerkracht gemaakt (niet verplicht, wel wenselijk) 

  Data tijdig indienen op apkosecretariaat@gmail.com 

  Begeleiding kan indien begeleider beschikbaar is (tijdig afspreken) 

 

Openbare proeven 

 Op het einde van iedere graad (L4, L6 dans, L3 vw, M3 en H3) 

 Tussen 15 mei en 15 juni, planning te vinden op website. 

 Examen programma volgens minimum leerplan  

 Programma’s : te bezorgen aan Josee apkosecretariaat@gmail.com. Houd rekening 

met de uiterste datum van inleveren. 

 L3 vw en  optie samenspel : mogelijkheid tot examen in aangepaste vorm. 

mailto:apkosecretariaat@gmail.com


 4 

 Uitgestelde proef : alleen om medische of dwingend professionele reden.  (is geen  

herexamen).    (attest of bewijs verplicht) 

 

 

5. Puntenlijsten (2x per jaar) 

 Puntenlijsten moeten in principe volledig en correct zijn; indien niet, onmiddellijk te 

melden. 

 Geslaagd is minstens 60 %. 

 

 Halfjaarlijks : op papier in te vullen en alle leerlingen krijgen punten 

     via secretariaat van campus naar Josee 

      

 Eind schooljaar  

 Geen punten invullen voor leerlingen die geen eindproef(openbaar examen) 

hebben afgelegd (laatste jaar van elke graad) of voor leerlingen die om een of 

andere reden het jaar herbeginnen.  (ook niet de punten van klasexamen)  = 

niet geslaagd 

Collega’s van andere vakken en secretariaat verwittigen (zie ook op de 

evaluatiefiches)  

 Eindproeven : punten op puntenlijsten moeten overeenstemmen met punten 

van PV openbare proeven.   

 Puntenlijsten worden digitaal ingevuld, ten laatste op 20 juni.  

 

 

6. Processen-Verbaal 

 = resultaten van de eindproeven worden ondertekend door de jury (met vermelding 

van naam)  de  betrokken leerkracht en de directeur. De punten zijn definitief. De P.V.’s 

kunnen  geraadpleegd worden op secretariaat Overijse (via J. Goossens of directeur) 

 

 

7. Rapport = Evaluatiefiche 

 in te vullen in Wisa (Schoolware), via www.apko.be  

 Per leerling en per vak, 2 x per jaar 

 Halfjaarlijks : rapport (afdruk uit Wisa) te bezorgen aan ouders (leerlingen) 

 Eind schooljaar : rapport (afdruk uit Wisa) te bezorgen aan ouders (leerlingen) op 

proclamatie of oudercontact.    

 Niet afgehaalde rapporten beschikbaar vanaf september per campus 

 Op de halfjaarlijkse evaluatieformulieren is geen vak voor punten voorzien maar 

mogen punten gegeven worden. Op de eindevaluatie wordt het punt vermeld in het 

voorziene vakje;  dit resultaat  is hetzelfde als het resultaat op de (digitale) 

puntenlijst. 

 Invulperiode : 1ste semester : van 15 november tot 15 maart 

                     2de semester  : van 15 mei tot 2 dagen voor proclamatie eind juni 

 

 

8. Eindattesten   (L3 vw, L4 M-W en L6D) en getuigschriften (M3 en H3) 

    Bij het beëindigen van elke graad. Worden opgemaakt op secretariaat, getekend door 

    betrokken leerkracht en directeur, overhandigd op proclamatie 

    Na de proclamatie : beschikbaar op secretariaat. 

 

 

 

 

http://www.apko.be/
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BEGELEIDING     :        Paul Hermsen en Michel Stas 

      

 Klasaudities : indien mogelijk 

 Openbare proeven : vakken worden verdeeld over de opdrachten van de begeleiders : 

kan jaarlijks worden aangepast : informatie wordt bezorgd zodra beschikbaar. 

 Duidelijk en tijdig afspreken i.v.m. repetities 

 Partituren tijdig bezorgen : de begeleider heeft het recht de opdracht te weigeren bij 

laattijdig ontvangen van partituren. 

 Er is mogelijkheid tot repeteren gedurende het hele schooljaar.  

 

 

 

ALGEMEEN  

 Leerkrachten tekenen aanwezigheidslijst per campus 

 iedere lesdag 

 bij aankomst en bij vertrek (het reële uur vermelden) 

 

 Parascolaire activiteiten : 

 meedelen aan directeur 

 duidelijk afspreken met leerlingen en/of ouders 

 

 Gebruik van kopieën is af te raden (korte fragmenten of verknipte partituur mag wel om 

pedagogische redenen).    

Grote(re) hoeveelheden kopieën worden centraal aangemaakt; tijdig aan te vragen. 
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NUTTIGE GEGEVENS 

 

Algemene info : terug te vinden op de website van APKO : www.apko.be 

 

 

Scholengroep 10 : Midden-Brabant : www.sgr10.be 

         Waversesteenweg 41 – 3090 Overijse 

         Algemeen Directeur (voor aangetekende zending TADD en VB) 

                    Kurt Meeus 

 

Werkstation 42 :      Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming 

Agentschap Onderwijsdiensten - AgODi 

Afdeling Personeel Secundair en Deeltijds Kunstonderwijs 

Koning Albert II laan 15 – 1210 Brussel 

Tel.: 02 553 91 60 

E-mail: babs.vandyck@ond.vlaanderen.be 

 

 

GO! : www.g-o.be 

 

Pensioenaanvraag 

Een personeelslid uit het onderwijs vraagt zijn pensioen onmiddellijk aan bij de Federale 

Pensioendienst. Hij of zij kan dit elektronisch doen via www.pensioenaanvraag.be.Daarnaast is 

een schriftelijke aanvraag nog steeds mogelijk door het formulierpensioenaanvraag in te vullen 

en ondertekend op te sturen naar volgend adres: 

FPD Zuidertoren 1060 Brussel 

De pensioenaanvraag gebeurt best tussen 6 maanden en 1 jaar vóór de ingangsdatum. Gebeurt de 

aanvraag later dan 1 jaar nà de ingangsdatum dan ontvangt het personeelslid zijn 

pensioenuitkering vanaf de eerste maand volgend op de aanvraag 

 

 

 

Sociale Dienst GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap • Willebroekkaai 36 • 1000 Brussel 

tel. 02 479 39 00       www.g-o.be/socialedienst    

 

 

Certimed Absenteïsme   t.a.v. Dienst Onderwijs 

Taxandria gebouw benedenverdieping 

Gouverneur Roppesingel 25  3500  HASSELT         absenteisme.onderwijs@certimed.be     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgr10.be/
mailto:babs.vandyck@ond.vlaanderen.be
http://www.g-o.be/
http://www.pensioenaanvraag.be/
http://be.sitestat.com/minfin/pensioen/s?nl.forms.rp.download_rustpensioenen_inkomsten_en_tewerkstelling&category=forms&ns_type=pdf&ns_url=%5bhttp://pdos.fgov.be/pdos/word/N00163_03.16.03.08_intra.dot%5d
http://www.g-o.be/socialedienst
mailto:absenteisme.onderwijs@certimed.be
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