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Welkom 
 

Beste leerkracht, 
 
Welkom in het stedelijk Conservatorium van Kortrijk. In deze infogids vind je een 
bundeling van alle belangrijke informatie over ons Conservatorium, onze plaatselijke 
gebruiken en onze algemene werking. Je vindt ook de contactgegevens van het 
directieteam en het administratief en toezichthoudend personeel.  

 
We hopen dat alles duidelijk is voor jou. Als je nog vragen hebt, geef dan een seintje.  
We staan steeds paraat om je met raad en daad bij te staan. Laat ook niet na je goede 
ideeën of voorstellen aan ons te bezorgen. We bekijken ze graag om zowel de werking 
als de werksfeer binnen ons deeltijds kunstonderwijs Kortrijk blijvend te verbeteren.  

 
We wensen je een fantastische tijd toe in ons Conservatorium.  

 
Met vriendelijke groeten. 

 
Het directieteam, 
 
Peter Verhoyen, directeur Conservatorium 
Petra Flamand, teamcoach deeltijds kunstonderwijs 

 
Conservatorium  Kortrijk 
Conservatoriumplein 3 
8500 Kortrijk 
Telefoon: 056/27 78 80 
E-mail: conservatorium@kortrijk.be 
Website: www.kortrijk.be/conservatorium 
Het Conservatorium bestaat uit een hoofdlocatie, wijkafdelingen [(Aalbeke, Bellegem, 
Bissegem, Heule en Marke) en filialen (Avelgem, Gullegem)]. 
Instellingsnummer: 050385 
Werkstation: 42 
Onderwijsnet: officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) 
Inrichtende macht: Stadsbestuur Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 

 
 
 
 

Contactgegevens 
 

 

Directeur Conservatorium:  Peter Verhoyen  
peter.verhoyen@kortrijk.be         
0479/49 74 07 

Secretariaatsmedewerkers 
 
056/27 78 80  



056/27 78 82  
 
● Francis Vandichel: francis.vandichel@kortrijk.be 
● Carl De Coninck : carl.deconinck@kortrijk.be 
● Claudine Vlaeminck: claudine.vlaeminck@kortrijk.be 
● Karin T’Joen: karin.tjoen@kortrijk.be 
● Nathalie Samyn: nathalie.samyn@kortrijk.be 
 
 

 
 
Filialen/ wijkafdelingen) 

 
Wijkafdelingen:  

Aalbeke: Moeskroensesteenweg 69, 8511 Aalbeke 
Bellegem: Processiestraat 6, 8510 Bellegem 
Marke: Hellestraat 6, 8510 Marke 
Tel.: 056/ 27 79 55 
- Francis Vandichel (francis.vandichel@kortrijk.be) 
 

Wijkafdeling Heule 
Schoolstraat 2, 8501 Heule 
Tel.: 0478 72 71 77  
- Natasja Vanhoutte (natasja.vanhoutte@kortrijk.be) 
 

Filiaal Gullegem 
Poststraat 20, 8560 Wevelgem 
Tel.: 056/ 41 08 07 
- Danny Van Doorslaar (Danny.Doorslaer@kortrijk.be ) 
 

Filiaal Avelgem 
Kasteelstraat 3 
8580 Avelgem 
Tel.: 056/65 30 67 en 0475 83 05 69 
- Tom Colpaert (conservatorium@avelgem.be) 

 
 
 

 

Openingsuren hoofdschool 
 
Maandag:  10.00 - 12.00 u    &   13.30 - 20.30 u 
Dinsdag:  08.00 - 12.00 u    &   12.30 - 20.30 u 
Woensdag:  08.00 - 12.00 u    &   13.00 - 20.30 u 
Donderdag:  08.00 - 12.00 u    &   13.30 - 20.30 u 
Vrijdag: 08.00 - 12.00 u    &   12.30 - 20.30 u 
Zaterdag:  08.15 - 12.15u     &   13.30 - 17.00 u 

 
Belangrijk!  
Er worden meer lesuren ingericht in de afdelingen dan dat er uren voorzien zijn voor 
toezicht. Op deze wijze kunnen we de leerlingen spreiden en krijgen de leerkrachten de 
kans om meer uren les te geven aan het Conservatorium. De leerkrachten worden 



verzocht om daarom steeds een oogje in het zeil te houden in de afdeling als de 
secretaris-toezichter niet aanwezig is.  
 
 

Website van het Conservatorium 
http://www.kortrijk.be/conservatorium 
Deze website omvat ook een leerkrachtenloket, relevante links, de data en info van de 
matineeconcerten, de activiteitenkalender, het overzicht van de school- en 
vakantiedagen, de afwezige leerkrachten, het huishoudelijk reglement   enz… 
 
 

Facebookpagina 
Het Conservatorium beschikt over een facebookpagina. Voorstellen voor publicatie 
kunnen bezorgd worden aan het secretariaat. Dit is één van de geschikte kanalen en om 
concerten, projecten, audities enz.… aan te kondigen.  
https://www.facebook.com/#!/conservatoriumkortrijk/ 
 
 
 

Overzicht aandachtspunten 
 
Documenten: mijn dossier 
 
Zodra je bij ons aan het Conservatorium start, bekomen we graag extra inlichtingen. 

 
INDIEN JE NOG GEEN DOSSIER HEBT IN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS 

• Uittreksel geboorteakte 
• Uittreksel samenstelling gezin 
• Getuigschrift goed zedelijk gedrag – model 2! 
• Medisch attest (max 1 jaar geleden afgeleverd) 
• Afschrift van al je diploma’s en aggregaat voor het secundair onderwijs 

getuigschrift pedagogische leergangen 
• IBAN rekeningnummer  
• Telefoon-/gsm nummer 
• Emailadres 
• Persoonsgegevens : adres, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit  
• Indien gehuwd (naam, beroep, geboortedatum echtgeno(o)t(e) ,wel of niet 

mindervalide)  
• personen ten laste (wel of niet mindervalide) 

 
INDIEN JE REEDS EEN DOSSIER HEBT IN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS 

• stamboeknummer 
• Afschrift van al je diploma’s en aggregaat voor het secundair onderwijs 

getuigschrift pedagogische leergangen 
• IBAN rekeningnummer 
• Persoonsgegevens : adres, geboorteplaats, geboortedatum ,nationaliteit  
• Indien gehuwd (naam, beroep, geboortedatum echtgeno(o)t(e) ,wel of niet 

mindervalide)  
• personen ten laste (wel of niet mindervalide) 



• Rijksregisternummer 
• Telefoon-/gsm nummer 
• Emailadres 

 
 
Wijzigingen van adres, gezinslasten, burgerlijke stand, rekeningnummer en nieuw 
behaalde diploma’s geef je onmiddellijk door aan het secretariaat. 
In bijlage vind je een Pers 16 (melding ziekte), een document “Mensura” (controle 
ziekte), en een kopie van de adressenlijst (informatie mag niet aan derden doorgegeven 
worden- wet op de privacy). 
In bijlage vind je ook het huishoudelijk reglement, dat een intern reglement is dat zowel 
de verhoudingen van de werknemers, als de leerlingen regelt.  
 
 
 

Wegwijs in het Conservatorium 
 

● Je tekent steeds in bij aankomst en vertrek. 
Altijd de juiste tijd van aankomst en vertrek vermelden! 
 

● Om de lessen tijdig en ordentelijk te kunnen starten dien je minstens vijf minuten 
vóór de aanvang van je les aanwezig te zijn in de school. 

 
● Beschikbare standaardformulieren liggen in de leraarskamer (lokaal 1 C08-09), 

het secretariaat op de eerste verdieping en/of op het leerkrachtenloket op de 
website. http://www.kortrijk.be/conservatorium/leerkrachtenloket 

 
● Je laat je klas steeds opgeruimd na de lessen. Bij het verlaten van de klas moet 

je lichten doven, vensters en kasten sluiten, elektrisch gebruikte apparatuur 
uitschakelen. 

 

 
 

Preventie en bescherming op de werkplaats 
 

In geval van brand dienen de leerkrachten zich te houden aan de voorschriften bij brand 
en evacuatie opgemaakt door de interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk (IDPB) waarvan een samenvatting in bijlage gevoegd wordt. Het consequent 
toepassen van de voorschriften, ook bij de brandalarmoefeningen, verkleint de kans op 
eventuele ongevallen. 
De noodtrap en -uitgang bevindt zich uiterst links (kant De Kreun) 
EHBO 
Het secretariaat beschikt over hulpmiddelen om bij lichte kwetsuren de eerste zorgen 
toe te dienen. De EHBO koffer in de hoofdschool bevindt zich in het secretariaat op de 
eerste verdieping. 

In de filialen bevindt deze zich voor: 
- Avelgem: in het secretariaat van het Conservatorium. 
- Gullegem: In de leraarskamer waar ook het secretariaat gevestigd is. 
In de wijkafdelingen bevindt deze zich voor: 



- Aalbeke: in het secretariaat van het Conservatorium. 
- Bellegem: in het OC 
- Marke: in het O.C. 
- Heule: In de sanitaire ruimte van de leerkrachten basisschool naast de 

leraarskamer, in de kast onder de wasbak. 
- Bissegem: in het secretariaat van de basisschool. 

 
Bij ernstige ongevallen bel je het nummer 100 of het Europese noodnummer 112. 
Voor politiehulp ter plaatse, bel je 101. 

 
 
 

Administratieve verplichtingen doorheen het 
schooljaar 
 
● Je vult de aanwezigheidslijsten correct in. Bij collectieve vakken de lijst bij de aanvang 
van de lessen invullen! 
Bij aanvang van het schooljaar krijgen de leerkrachten een voorlopige 
aanwezigheidslijst. Zolang de inschrijvingen lopen hou je stipt bij wie in je klas/les 
aanwezig is. Studenten die aanwezig zijn in je les maar niet voorkomen op je lijst, vul je 
zelf met zoveel mogelijk gegevens (adres, telefoon, naam, …) aan. Indien dit voorvalt 
geef je deze gegevens door aan het secretariaat vóór de volgende les, zodat zij contact 
kunnen opnemen met de betrokkene om de inschrijving te kunnen vervolledigen. 
De definitieve aanwezigheidslijst wordt zo vlug mogelijk aan de leerkrachten gegeven, 
na afronding van de inschrijvingen, met de definitieve gegevens van uw klas. 
Het is belangrijk dat je foute namen direct doorgeeft aan het secretariaat zodat de lijst 
tijdig aangepast kan worden. 
De lijsten worden altijd opgevraagd bij verificatie. Gelieve deze dan ook stipt aan het 
secretariaat te bezorgen indien hierom gevraagd wordt. Aanwezigheidslijsten worden 
niet meegenomen naar huis en dienen in je vakje in de leraarskamer bewaard te 
worden. 

 
●  Je vult je individueel uurrooster correct in bij de start van het schooljaar.  
 
●  In onze school werken we met het platform DKO3 voor de leerlingen -en 

personeels administratie.  
Voor nieuwe leerkrachten die zich voor de eerste keer willen aanmelden in DKO3. 
Stuur een mail naar help@dko3.be en vraag een wachtwoord aan. 

 
     Voor leerkrachten die reeds in een andere school werken met dit platform : 

Surf met een moderne browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 10) 
naar https://www.dko3.be, vul daar je e-mailadres en je wachtwoord in de 
daarvoor voorziene velden in, en klik op Aanmelden. 

 
 
●  Tegen ten laatste 1 november vul je het “PV van Toelatingsperiode” in voor 

de leerlingen die een graadsprong maken. 
 



●  Tegen ten laatste 1 november deel je mee welke leerlingen van de optie 
instrument naar de optie samenspel overgaan, of omgekeerd (via 
Toelatingsperiode). 

 
●  Tegen begin april, cfr leerlingenbrief, vul je de examenprogramma’s voor de 

openbare proeven in op DKO3. 
 

●  Elke lesverplaatsing vraag je tenminste twee weken op voorhand via het 
correcte formulier aan bij de directeur. Dit formulier vind je terug op het 
leerkrachtenloket op de website: www.kortrijk.be/conservatorium. Voeg telkens 
een bewijsstuk toe. Lesverplaatsingen zijn mogelijk voor artistiek-pedagogische 
activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs en de socio-culturele uitstraling van 
het DKO vergroten. Bij een lesverplaatsing staat het belang van de student en 
het Conservatorium steeds voorop. 
Lesverplaatsingen hebben een uitzonderlijk karakter, de directie beslist steeds 
over goedkeuring of weigering. Leerkrachten verwittigen zelf hun leerlingen 
ingeval van lesverplaatsing.  

     Bij lesverplaatsingen in een afdeling brengt u zelf het secretariaat van de afdeling 
op de hoogte. 

 
●  Op het einde van het schooljaar bezorg je aan het secretariaat in de 

hoofdschool steeds de puntenlijsten en krijgen de geslaagde leerlingen een 
attest (puntenkaartje) van het Conservatorium. Het secretariaat stelt de 
puntenkaartjes ter beschikking van de leerkrachten. Na afloop van de 
overgangs- en openbare proeven worden de bekomen resultaten ingevuld door 
de leerkrachten en overhandigd aan de leerlingen.  

 
● Bij staking van het Ministerie van Onderwijs dien je door te geven vóór 12u aan 

de directeur of je al dan niet deelneemt aan de staking. 
 
● Afwezigheid of opdrachtonderbreking ingevolge staking van het 

openbaar vervoer. 
Als een staking van het openbaar vervoer vooraf in de media wordt 
aangekondigd, dien je als werknemer de nodige maatregelen te nemen om je 
naar het werk te begeven. (eventueel met een ander vervoermiddel) 
Sommige personeelsleden kunnen toch in de onmogelijkheid zijn de school te 
bereiken waar zij hun opdracht moeten vervullen. 
In dit geval moeten de betrokken personeelsleden aan de directie een verklaring 
op eer overhandigen waarin duidelijk wordt vermeld : 
- dat hun afwezigheid onvrijwillig was; 
- dat hun afwezigheid het gevolg was van de staking van het openbaar vervoer 
waarvan zij normaal en regelmatig gebruik maken om zich naar hun werk te 
begeven. 
 

● Klassikale uitstap 
Bij het verlaten van het gebouw spreken we van een klassikale uitstap. Daarbij 
dien je het formulier klassikale uitstap in. Dit vind je terug in het 
leerkrachtenloket op de website: www.kortrijk.be/conservatorium of op het 
secretariaat. Dit voor de verzekering. Bij een groepsreis of een concertbezoek 
op een andere locatie, dient dit document ook steeds te worden ingevuld. 
Klassikale uitstappen dienen tijdig te worden aangevraagd bij de directeur die 



hiervoor al of niet zijn toestemming geeft. Steeds wordt bekeken welk 
vervoermiddel het beste is. 

 
● Andere beroeps- of lesopdrachten 

Jaarlijks vragen we aan de leerkrachten om hun andere beroeps- en/of 
lesopdrachten mee te delen aan het secretariaat.  Dit kan door het invullen van 
het document dat je krijgt tijdens de eerste vergadering van het nieuwe 
schooljaar, of bij indiensttreding Indien je les geeft in een andere school, wil in 
bijlage dan ook je uurrooster bijvoegen. Dit voornamelijk voor het opstellen van 

lesroosters, het vastleggen van vergaderingen, enz. (modelformulier) 
 
● Sollicitaties 

Iedere leerkracht die een tijdelijke opdracht uitvoert in het Conservatorium en 
hiervoor op het einde van zijn opdracht een C4 ontvangt, dient opnieuw te 
solliciteren als hij deze opdracht verder wenst uit te voeren.  De sollicitaties 
dienen gericht te worden aan de directeur of op mail naar 
conservatorium@kortrijk.be. 
 

 
 

● Leerkrachten  
 

Aanvang en einde van de lessen 
Leerkrachten worden verwacht om vijf minuten voor aanvang van de les 
aanwezig te zijn in hun klaslokaal.  De lessen eindigen niet eerder dan het 
voorziene einduur. Er wordt verwacht dat de klaslokalen na het einde van de les 
netjes worden achtergelaten. Bij het begin van het schooljaar wachten de 
leerkrachten collectieve en individuele vakken de leerlingen op, in de inkomsthal 
op het gelijkvloers. 
 
Aanvraag verlofstelsel, kandideren voor een TADD-aanstelling of een 
vaste benoeming  
Dienen aangetekend verstuurd te worden naar het College van Burgemeester en 
Schepenen van de stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Alle aanvragen 
dienen steeds eerst te worden voorgelegd aan de directeur van het 
Conservatorium.  
 
Aanwezigheid bij activiteiten buiten de lesmomenten 
Sommige activiteiten, bijvoorbeeld de dag van het DKO, enz…., vinden plaats 
buiten de lesmomenten. Hierop wordt er verwacht om aanwezig te zijn tijdens 
deze activiteiten, tenzij u een andere werkopdracht hebt. 
 
Functionerings- en evaluatiegesprekken 
Functionerings- en evaluatiegesprekken zijn reeds verplicht bij wet. 
Functiebeschrijvingen zijn de noodzakelijke basis voor het voeren van 
functioneringsgesprekken en evaluaties.  Functiebeschrijvingen, 
functioneringsgesprekken en evaluaties kunnen een krachtig en positief 
instrument in het personeelsbeleid vormen.  Alle leerkrachten zullen op 
regelmatige basis door de directeur worden uitgenodigd om een functionerings- 
of evaluatiegesprek te voeren. 



 
Jury 
De leden van de externe jury worden op voorstel van de leerkracht, de directeur 
en college van burgemeester en schepenen aangesteld.  De directeur is voorzitter 
van de jury.  
Op het einde van het schooljaar worden de laatstejaarsstudenten van de lagere, 
middelbare en hogere graad mee geëvalueerd door externe juryleden. Voor alle 
andere studenten vinden er op het einde van het schooljaar overgangsproeven 
plaats met interne jury.  De bekomen uitslagen worden onmiddellijk door de 
leerkrachten ingevoerd in Dko 3.  Bij problemen dient het secretariaat te worden 
verwittigd. 

 
Leerkrachtenloket 
http://www.kortrijk.be/conservatorium/leerkrachtenloket 
Is een comfortabele digitale dienstverlening waarbij u als leerkracht verplaatsing 
en tijd bespaart. Diverse formulieren en andere relevante zaken kunnen vlot 
geraadpleegd en doorgestuurd worden. 
 
-   Formulieren: reservatie Concertstudio, lesverplaatsing, PV overgangsproef/ 

optiewijziging, klasauditie, klassikale uitstap, school- en vakantiedagen 2015-
2016, afwezigheidsattest, medisch attest Mensura.  

 
-  

- Aanvraag vorming, nascholingsaanbod OVSG; terugbetaling reiskosten,  
vervoerskosten openbaar vervoer en fietsvergoeding 
 

-  

- Leerplannen: muziek, woord en dans 
 

- Functiebeschrijvingen: Leraar MWD, begeleider, ICT-coördinator, 
pedagogisch coördinator, opsteller 
 

 

 
Leerkrachtenvergaderingen 
Ten gepaste tijde kan de directeur een leraarsvergadering per graad, groep of 
algemeen samenroepen. Hier wordt je via mail op uitgenodigd. Hierbij dien je 
steeds aanwezig te zijn. Enkel professionele redenen worden aanvaard voor 
afwezigheid. Per schooljaar zijn er minimum twee algemene 
leerkrachtenvergaderingen. 
 
Pedagogische studiedag 
Jaarlijks organiseert het Conservatorium een pedagogische studiedag.  Alle 
leerkrachten worden verwacht hierop aanwezig te zijn.  De datum van de 
pedagogische studiedag wordt u meegedeeld tijdens de eerste 
leerkrachtenvergadering.  
Afwezigheden worden enkel getolereerd wegens: 
- andere beroepsactiviteit (les in dagonderwijs of andere beroep) 
- wanneer de pedagogische studiedag gevolgd wordt in een ander 
Conservatorium (mits voorleggen van een attest) 
 
Stagiairs 
Tijdens het schooljaar kan het zijn dat het Conservatorium aanvragen krijgt van 
stagiairs om een luister- of doestage te lopen.  De inrichtende macht  van de 
hogeschool sluit met de stagiair een stageovereenkomst af.  De aanvragen 
worden geselecteerd door de directeur. Bij goedkeuring word (t)(en) één (of 



meer) leerkracht(en) aangesproken om de stagiair op te volgen. De leerkrachten 
kunnen niet op eigen initiatief stagiairs aanvaarden zonder de goedkeuring van 
de directeur. De data van de stagemomenten moeten steeds doorgegeven 
worden aan de directeur. 
 
 

● Leerlingen 
 

Afwezigheden studenten 
Studenten dienen tijdens het schooljaar minstens 2/3de van de voorziene 
lessen aanwezig te zijn.   
Bij herhaaldelijke afwezigheid van een leerling of student zonder verwittigen kan 
de leerkracht de student in het secretariaat opbellen. Blijft de afwezigheid 
aanhouden van een leerling lagere of middelbare graad, dan vraag je aan het 
secretariaat een afwezigheidskaart om deze aan te schrijven. Dit gebeurt niet 
tijdens de maand september aangezien leerlingen zich nog kunnen uitschrijven 
tot en met 30 september.  
Afwezigheden van lange duur zoals bijvoorbeeld Erasmusstudenten, 
afwezigheden wegens langdurige ziekte, dienen door een attest te worden 
gestaafd ten behoeve van de verificateur. 
 
Aanwezigheidsregisters worden als volgt ingevuld 

 
+       = aanwezig 

              -      = afwezig 
 V       = verontschuldigd met bewijsstuk 
 Z       = ziek 
 
 
Evaluatiefiches 
Elk schooljaar wordt er per leerling een evaluatiefiche ingevuld door de 
leerkrachten in het programma DKO3. Tegen eind januari dien je commentaar in 
te vullen bij het eerste semester.  De directeur controleert steekproefsgewijs 
enkele evaluatiefiches. Op het einde van het schooljaar vul je punten en een tip 
van de leerkracht in. Hou je commentaar positief en opbouwend, zodat de 
leerlingen gestimuleerd worden om zich verder te ontplooien in het 
conservatorium. De datum wordt meegedeeld wanneer het secretariaat de 
evaluatiefiches terug verwacht om de punten te kunnen verwerken. De directeur 
bekijkt de evaluatiefiches na. 
 
Ongeval studenten 
De officiële leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen en ongevallen van of naar 
het Conservatorium. Bij een ongeval vraag je de juiste documenten op in het 
secretariaat.  Deze worden binnen de 48 uur terugbezorgd aan het secretariaat, 
na invulling van o.a. de personalia van de leerling(e) en de diagnose van de 
behandelende arts. Het secretariaat bezorgt het formulier aan Fidea die voor de 

verdere afhandeling van het dossier zorgt.  
 
Toelatingsperiode 
De duur van de toelatingsperiode is vanaf het schooljaar 2014-2015 ingekort tot 



uiterlijk 1 november. Het is bijvoorbeeld vereist voor leerlingen die in het 4e 
leerjaar van de lagere graad van de studierichting dans willen instromen op 
leeftijd in plaats van op basis van een geslaagd 3e leerjaar. 
Leerlingen die op basis van voorafgaandelijke ervaring willen instromen in een 
hoger leerjaar kunnen mits het doorlopen van de toelatingsperiode en mits 
gefundeerde pedagogische redenen toegelaten worden in een hoger leerjaar. 
Van leerlingen die een toelatingsperiode doorlopen, ligt het proces-verbaal met 
de evaluatie van de toelatingsperiode ter beschikking voor de verificatie vanaf 1 
november. 
 
De verificatie vraagt om ook dit onderdeel van de administratie zorgvuldig op te 
volgen. Leerlingen die een opleiding volgen op basis van een toelatingsperiode 
zonder afsluitend proces-verbaal, zijn immers niet regelmatig in die opleiding. 
 
Vrije leerlingen  
Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden om een regelmatige leerling te 
zijn is een vrije leerling. Vrije leerlingen kunnen worden toegelaten tot de lessen 
wanneer de directeur en de leerkracht dit toestaan en wanneer ook de 
groeperingsnorm dit toelaat.  De vrije leerling is niet verzekerd en ontvangt geen 
overgangs- of eindattest bij het einde van het schooljaar. 
 
Vrijstellingen 
Elke regelmatige student volgt in principe alle vakken van een gekozen optie. In 
bepaalde situaties kan een student vrijstelling verkrijgen voor één of meerdere 
vakken.  De vrijstelling geldt voor één schooljaar.  Elke vrijstelling dient jaarlijks 
aangevraagd te worden voor eind oktober. Daarna kan men geen vrijstelling 
meer krijgen. 
 
Vroeger verlaten van de lessen 
Leerlingen kunnen enkel de lessen vroeger verlaten mits een schriftelijke 
toestemming van de ouders. 
 
 
 

● Tegemoetkomingen leerkrachten 
 

C131A 
Wanneer je een deeltijdse lesopdracht start, kan u met dit formulier een 
inkomensgarantie-uitkering vragen (IGU). De IGU is een maandelijkse toeslag die 
u tijdens uw deeltijdse tewerkstelling krijgt voor de uren waarop u niet 
tewerkgesteld bent. Dit kan pas ingevuld worden na het ontvangen van de 
weddelistings van het ministerie. 
 
C131B 
Leerkrachten die recht hebben op een opleg van de RVA dienen dit formulier 
iedere maand aan te vragen op het secretariaat. Dit kan pas ingevuld worden na 
het ontvangen van de weddelistings van het ministerie. 
 
C4 
Alle tijdelijke leerkrachten krijgen bij het beëindigen van hun opdracht, 
bijvoorbeeld eind juni, het C4 formulier van het secretariaat. Dit kan pas ingevuld 



worden na het ontvangen van de weddelistings van het ministerie en kan dan 
ingediend worden bij de RVA. 
 
Dienstverplaatsing -poolwagen 
Tijdens de werkuren kan een personeelslid gebruik maken van een poolwagen 
van de stad Kortrijk indien nodig. Dit wordt niet steeds toegestaan. Deze dient 
een 2-tal weken op voorhand te worden aangevraagd via het secretariaat. 
 
Openbaar Vervoer en fietsvergoeding 
De leerkrachten die gebruik maken van het openbaar vervoer en/of de fiets om 
naar het werk te komen, kunnen hiervoor vergoed worden. De treintickets en/of 
buspassen en/of formulier aanvraag fietsvergoeding bezorg je aan het 
secretariaat onmiddellijk na het verlopen semester. Dit document vind je terug op 
het leerkrachtenloket. Dit wordt semestrieel of twee maal per jaar terugbetaald 
na afloop van het semester (1ste semester::januari t.e.m. juni; 2de semester juli 
t.e.m. december)   

 
Vorming personeelslid 
Op het leerkrachtenloket van de website van het Conservatorium  
http://www.kortrijk.be/conservatorium/leerkrachtenloket 
vind je een formulier om vorming aan te vragen. Dit formulier dien je af te geven 
of door te mailen naar de directeur. De directeur keurt deze aanvraag tot 
vorming al dan niet goed. Zowel individuele als groepsvormingen kunnen worden 
aangevraagd door de leerkracht of worden voorgesteld door de directeur. De 
vormingen staan steeds in relatie met het pedagogisch project van het 
Conservatorium. Na goedkeuring wordt  je vormingsaanvraag via het stadintranet 
digitaal verwerkt. De dienst P&O van de Stad legt je aanvraag dan voor aan de 
vormingscoördinator en de stadssecretaris. Na goedkeuring door de 
stadsecretaris betaalt de stad de factuur. Gelieve zelf de opleiding niet voor te 
schieten, tenzij dit duidelijk vermeld wordt op de vormingsaanvraag. Eventuele 
vervoerskosten worden terugbetaald indien die aangevraagd zijn en goedgekeurd 
werden door de stadsecretaris. 
Vergoedingen voor het gebruik van de eigen wagen worden pas goedgekeurd als 
de locatie niet vlot te bereiken is met het openbaar vervoer.  
 
 
 

● Ziekte, arbeids(weg)ongeval, verloven 
 

●  Bij afwezigheid wegens ziekte verwittig je de directeur en het secretariaat 
telefonisch of per mail van zodra je weet dat je afwezig zal zijn. Dit moet het 
secretariaat in staat stellen om de leerlingen alsnog te kunnen verwittigen. 
Wanneer je werkt in een filiaal (Avelgem, Gullegem, Bissegem) of wijkafdeling ( 
Aalbeke, Bellegem, Marke, Heule), verwittig je ook de verantwoordelijke van het 
filiaal of wijkafdeling.   
Bij afwezigheid wegens ziekte voor meerdere dagen ben je verplicht om ook de 
administratie hieromtrent in orde te brengen.  Dit houdt in: 
U laat de dokter een PERS 16 invullen en stuurt die meteen naar het 
conservatorium op. 



Tegelijk stuur ik het Certimed-formulier op naar het controleorganisme. 
Deze beide documenten kan je terugvinden op het 

leerkrachtenloket.http://www.kortrijk.be/conservatorium/leerkrachtenloket 
 

●  Voor de afwezigheid van slechts één dag is geen doktersbriefje nodig. Stel dat je 
op dinsdag bij ons lesgeeft en op woensdag in een andere academie en dat je 
twee opeenvolgende dagen ziek bent. Dan is dit een ziekteverlof langer dan één 
dag en moet een PERS 16 en een Certimed-formulier ingevuld en verstuurd 
worden voor elke school waar je lesgeeft. 

 
●  Het Departement Onderwijs en Vorming kan gevraagd/ongevraagd een 

controlerende geneesheer sturen. Ook de inrichtende macht of het directieteam 
kan dit. 

 
●  Om het lesrooster voor volgend schooljaar op te kunnen maken is het belangrijk 

dat (deeltijds) vastbenoemde leerkrachten en TADD’ers tijdig, graag tegen 31 
mei, hun verlofstelsel schriftelijk of via mail aanvragen bij de directeur van het 
Conservatorium en schriftelijk aan de inrichtende macht, het stadsbestuur van 
Kortrijk.  

 Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
 t.a.v. het Conservatorium 
 Grote Markt 54 
 8500 Kortrijk 
 
●  De leerkrachten zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen of ongevallen op de weg 

van of naar het werk.  Bij een ongeval vraag je de juiste aangifteformulieren 
in het secretariaat. Deze worden binnen de 48 uur terugbezorgd aan het 
secretariaat, na invulling van alle noodzakelijke gegevens zoals o.m. 
persoonsgegevens en medische gegevens getekend door de behandelende arts. 
Het secretariaat bezorgt de aangifteformulieren aan het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten (Agodi) dienst Arbeidsongevallen. 

 
 
 

● Diverse mededelingen 
 

●  Je maakt deel uit van de vakgroep  
 
     Binnen je vakgroep zijn dit je aanspreekpunten: 

    
●  Het personeelslid bevoegd voor ICT is Peter Maertens. 
 
●   Bibliotheek partituren Conservatorium 

Leerkrachten en studenten kunnen gebruik maken van de partituren uit de 
bibliotheek van het Conservatorium. De partituren zijn nu verspreid te vinden in 
verschillende lokalen van het Conservatorium. In de vernieuwde muzieksite zal 
de partiturenbibliotheek op een meer effectieve manier beschikbaar zijn voor 
leraars en leerlingen.  
 



●  Concertstudio reservatieformulier 
Op het leerkrachtenloket van de website vind je een formulier om de 
Concertstudio te reserveren. Dit formulier bezorg je aan het secretariaat  

 
●  Drukwerk aanvragen 

Wanneer je meer dan 50 kopies wenst te maken van een document voor uw 
leerlingen, dienen we dit aan te vragen bij de drukker van de stad. Hou er 
rekening mee dat dit minimum één week op voorhand dient aangevraagd te 
worden (bv. cursussen muziekgeschiedenis, …).  Voor het printen van kleinere 
oplagen dien je gebruik te maken van de pc in de leraarskamer die ook in 
verbinding staat met de kopiemachine.  Het maken van kleurenkopies dient 
beperkt te blijven. 

 
●  Fotokopiëren 

Leerkrachten en leerlingen kunnen gebruik van de kopiemachine in het 
secretariaat. Je kan een kaart kopen van 50 fotokopies voor € 2,5. 

 
●  Melding onderhoud en herstellingen in lokalen 

Een probleem in je lokaal meldt je aan het secretariaat die dan een melding 
maakt aan het facilitair meldpunt van de stad. Zij komen dan het probleem 
oplossen. 
 

●  Overlast door personen vreemd aan de school 
Leerkrachten en/of leerlingen die last ondervinden van personen die het normale 
schoolgebeuren verstoren en die op geen enkele wijze met de school verbonden 
zijn dienen de directie en/of secretariaat onmiddellijk in te lichten zodat de 
passende maatregelen kunnen genomen worden. 
 

●   Repetities, extra lessen 
Hou rekening met de openingsuren van het Conservatorium:(voor extra lessen, 
repetities bijvoorbeeld). Tijdens de vakanties is het Conservatorium gesloten. 
 

●  Surfen via de “Gratis Wifi Stad Kortrijk" 
In de hoofdschool is het mogelijk om via de hotspot met je eigen laptop, 
smartphone, tablet, op het internet te surfen. Dit kan via "Gratis Wifi Stad Kortrijk" 
na  je internetbrowser (Internet Explorer, Chrome, ...) opgestart te hebben  en 
op "ik ga akkoord" te klikken. 

 
● De vakbondsafgevaardigden in het Conservatorium zijn: 

- Dominique Vantomme (COC) 
- Dominique Maes (ACOD) 

 


