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Aanwezig Dominique Antonis, Silvie Cagnac, Katrien de Pillecyn, Luc Delcon, 

Tamara Elsen, Peter Hudders, Ariane Marquetecken, Kathleen 

Pepermans, Liesbeth Reusen, Valère Timmermans, Sandra Van Asch, 

Stijn Van Hove  

Verslag door Ariane Marquetecken 

 

Agenda: 

1. Onboarding : verwelkoming , reflectie, OC Financieel  

2. Directies 2e en 3e graad aan het woord 

3. Ouders aan het woord  

3.1. Leerkrachtentekort vs belang hoofdvakken 
3.2. (School)Vervoer naar sporthal Den Dijk 
3.3. Feedback info-avonden 2e en 3e graad 
3.4. Feedback impact onderwijsvernieuwing / DBH structuur 
3.5. OC actiepunten vorig schooljaar  
3.6. Andere 

4. OC projecten 

4.1. Dag van de leerkracht  : 5 oktober 2021 
4.2. Oudercontact Bovenbouw - actie Goede Doel:  8 + 9 november 2021 
4.3. Kerstactie: verkoop koekjes/chocolade/snoepzak: 21 + 22 december 2021 
4.4. Thema-avond voor ouders  : 10 februari 2022 

5. Helpende handen  

5.1. Oudercontact Bovenbouw (bar) :  8 + 9 november 2021 
5.2. DBH eetdagen (vestiaire) : 20 & 21 november 2021 (onder voorbehoud) 
5.3. Open deur Bovenbouw (lentebar) : 7 mei 2022 
5.4. Zomerbar proclamatie (bar) : 29 juni 2022 

6. Varia 

6.1. OC startevent : 16 okt 2021, 17u 
6.2. Rondvraag 

7. Kalender 

 

 

  

Vergadering Oudercomité Bovenbouw 

Stationsstraat 91, 3150 Haacht 

Telefoon 016/61 79 60 en 016/61 79 70 

Vergadering Maandag 27 september 2021 
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1. Verwelkoming, reflectie, OC Financieel 

1.1. Verwelkoming: Luc verwelkomt iedereen op deze eerste vergadering van dit schooljaar en opent 

met een korte reflectie. Het is de eerste vergadering in de nieuwe setting, waar de indeling in 

richtingen losgelaten werd en we met de volledige bovenbouw 2de en 3de graad samen zitten. Om de 

overstap vlot te laten verlopen wordt dit schooljaar het voorzitterschap  gedragen door Luc, 

aangevuld met Ariane.  

1.2. Voorstelling van de leden: Iedereen stelt zich kort voor, en licht zijn/haar affiniteit met het OC toe. 

Kathleen, Stijn, Tamara, Silvie, Peter, Dominique, Lies(beth), Katrien, Ariane, Luc, Valère en Sandra 

zijn aanwezig. 

1.3. Verslag: Ariane heeft aangeboden het verslag te schrijven. Mocht er iemand anders dit af en toe 

willen overnemen, is dat zeer welkom. 

1.4. OC Financieel: Er staat momenteel 1.200 euro op de rekening, dankzij de hulp van de school. Gezien 

het wegvallen van bijna alle acties de voorbije 2 schooljaren is dit nog een redelijk bedrag.  

2. Directie aan het woord 

Dominique en Valère overlopen het schoolnieuws.  

2.1. Campushervorming: De hervorming is een hele omwenteling die, alhoewel goed voorbereid, toch 

voor iedereen zoeken is. Iedereen probeert zijn weg erin te vinden.  

2.2. Digisprong: Er zijn natuurlijk ook de andere vernieuwingen zoals de digisprong: alle leerkrachten 

hebben vanaf dit leerjaar een laptop. Alle lokalen werden ondertussen aangepast met extra wifi-

capaciteit. 

2.3. Openstaande vacatures: Het was een behoorlijk heftige opstart, onder andere door het aantal 

vacatures dat nog niet ingevuld was.  

Net zoals overal in Vlaanderen, kampt ook Don Bosco Haacht met een lerarentekort. Het gaat 

voornamelijk over de vakken: Wiskunde, wetenschappen, economie, mechanica, elektronica. Alle 

mogelijke kanalen zijn al aangeboord en deze week stuurt Valère nog een warme oproep via 

Smartschool om de vacatures zoveel mogelijk te delen. 

Er volgt een geanimeerd en interessant gesprek over hoe de ouders en de school dit ervaren. We 

onthouden hieruit vooral dat: 

• Communicatie belangrijk is om indianenverhalen te voorkomen en om onrust weg te nemen. 

• Zowel leerlingen als ouders nood hebben aan geruststelling. 

• Er andere initiatieven zijn (bv experience@work) die misschien de moeite waard zijn om te 
bekijken. Experience@work is een initiatief dat ervaren senior medewerkers die een andere soort 
uitdaging zoeken of de ratrace beu zijn, hun waardevolle ervaring laat delen zodat deze niet 
verloren gaat. Of een school daarbij kan aansluiten is een vraag die zeker het onderzoeken waard 
is. 

Actiepunten: Valère heeft vrijdag via Smartschool de vacatures naar de co-accounts gestuurd. 
 
Dominique en Valère (laten) onderzoeken of een initiatief zoals experience@work 
(https://experienceatwork.be) iets voor de school kan betekenen. 
UPDATE: Er is navraag gedaan i.v.m. experience@work maar het personeel wordt niet gratis ter 
beschikking gesteld vanuit de deelnemende bedrijven. Er dient een vergoeding te worden uitbetaald 

https://experienceatwork.be/
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op basis van de anciënniteit van de werknemer. De school is geen werkgever, dat is de overheid, en 
komt dus niet in aanmerking voor dit systeem. 

2.4. Onderwijsvernieuwing: Aansluitend op de vorige punten: in het geheel van de opstart was dit goed 

voorbereid maar wel pittig.  

2.5. Covid in cijfers:  

Het % gevaccineerde in de school ligt heel hoog: dik boven de 90%. Deze informatie werd in strikte 

anonimiteit doorgegeven door het CLB. Er zijn ondertussen geen besmettingen meer gemeld in de 

bovenbouw. Dit zijn mooie cijfers.  

Algemeen kunnen we zeggen dat door alle vernieuwingen, hervormingen en de Covid-nasleep, het een 

behoorlijke heftige opstart was.  

3. Ouders aan het woord 

3.1. Leerkrachtentekort vs belang hoofdvakken: Dit werd besproken in het punt van de directie. 

3.2. (School)Vervoer naar sporthal Den Dijk: het vervoer van en naar de sporthal is niet nieuw en stelde 

tot nu toe geen echt probleem aangezien de leerkrachten rekening houden met de bussen en extra 

tijd incalculeren. De leerlingen die niet per fiets komen zijn afhankelijk van de bus. Dat blijkt 

momenteel niet vlot te verlopen. Het is mogelijk dat de dienstregeling van De Lijn gewijzigd is of dat 

sommige chauffeurs op rustige momenten te vroeg komen (en doorrijden) waardoor de leerlingen 

de bus missen. Hoe kan dit opgelost worden? Wellicht is de beste manier om De Lijn aan te spreken 

om (indien mogelijk) de dienstregeling terug ietwat af te laten stemmen op onze noden en de 

chauffeurs te vragen deze uren te respecteren. Dominique en Valère stellen voor dat mevrouw 

Vanden Bossche contact opneemt met de lijn. 

Actiepunt: Valère vraagt na of mevrouw Vanden Bossche De Lijn kan contacteren om dit uit te 

klaren. 

 

Als bijkomende optie werd aangebracht dat er aan de school/sporthal deelfietsen zouden kunnen 

zijn (cf. zoals aan station Haacht). Zo kunnen scholieren die niet met de fiets naar school komen op 

een vlotte manier naar sporthal Den Dijk pendelen. Kan deze optie onderzocht worden? 

Actiepunt : De school overweegt/onderzoekt dit? 

3.3. Feedback info-avonden 2de en 3de graad: Er was een grote opkomst. Naast enkele kleine 

probleempjes, is dit over het algemeen zeer goed verlopen. De feedback is positief. Ondertussen is 

de presentatie ook online gezet. 

Er was een kleine bezorgdheid dat het OC actief ouders opriep om problemen te melden. Dit is 

geenszins het geval. Met deze warme oproep aan de ouders om contact te houden wenst het OC 

enkel een verbindende brug te zijn die zorgen, onrust en twijfels wegneemt, en voorkomt dat 

sommige verhalen een eigen leven gaan leiden. Als we daartoe kunnen bijdragen, doen we dat graag.  

3.4. Feedback impact onderwijsvernieuwing / DBH structuur:  

3.4.1. Wat zijn de eerste ervaringen van de leerkrachten met hun laptop?  

Over het algemeen is dit heel positief. Er wordt actief gewerkt aan het gebruik en het implementeren ervan, 

zodat iedereen weet en begrijpt hoe ze dit materiaal zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.  Digibeten worden 

hierin ondersteund.  

De eerstkomende studiedag staat volledig in het teken van de digisprong, met vragen als: Hoe gaan deze 

middelen de didactiek beïnvloeden? Wat zijn de mogelijkheden? Welke mensen ontbreken welke skills? Welke 

opleidingen moeten we voorzien en voor wie?  
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Een eerste stap in dit proces is het opmaken van een stand van zaken: er wordt een digitaal paspoort 

aangemaakt: waar staan we/ik. Wat kunnen we ermee?  

Om dit zo goed mogelijk te doen is het verstandig de tijd te nemen die hiervoor nodig is. 

3.4.2. DBH Structuur werd al overlopen in het punt van de directie. 

3.5. OC actiepunten vorig schooljaar 

3.5.1. Papieren agenda: In het gesprek over het al dan niet blijven aanbieden van de papieren 

agenda is er een knoop doorgehakt: vanaf dit jaar is er een miniplanner. Tijdens de Covid-

schooljaren is het gebruik van de papieren agenda nog meer weggevallen en heeft Smartschool dit 

echt overgenomen. Aangezien nog weinig leerlingen de agenda gebruiken is dit ecologisch gezien 

de beste keuze. 

3.5.2. Werkboeken die niet ingevuld worden. Zowel Dominique als Valère hebben graag concrete 

voorbeelden, zodat zij dit kunnen bekijken en opnemen waar nodig. Langs de andere kant 

proberen uitgevers te diversifiëren én te verdiepen in één boek, om zoveel mogelijk verschillende 

kanalen te bereiken. Hierdoor staan er veel onnodige pagina’s in een werkboek. Daar kan de 

school weinig aan veranderen. De digitalisering zal dit misschien wat oplossen, al zal het digitaal 

leermateriaal de huidige werkboeken niet volledig vervangen.  

3.5.3. De verbetersleutel: Er worden heel wat verbetersleutels op smartschool gezet maar het is niet 

zo dat dit door elke leerkracht wordt gedaan of na elk hoofdstuk. Er wordt ook heel wat verbeterd 

in de klas zelf of er worden digitale tools gebruikt waarbij de leerlingen zelfstandig oefeningen 

kunnen maken en onmiddellijk feedback krijgen.  

3.6. Andere:  

3.6.1. Zijn er internetproblemen op school? Niet iedereen kan zich inloggen.  

Eventuele problemen mogen te allen tijde gemeld worden bij ICT. Zo blijven zij op de hoogte en 

kunnen zij dit onmiddellijk aanpakken. ict@dbhaacht.be 

3.6.2. Er kwam een melding van een co-account wachtwoord.  

Ook dit probleem mag aangemeld worden bij ict@dbhaacht.be 

3.6.3. Is er in de derde graad nog voorlichting over drugs, drugspreventie of -aanpak?  

Neen. In de 2de graad is er tijdens de gezondheidsweek een luik hierover, in de hogere jaren is het 

voor preventie al wat laat.  Als het gaat over concrete situaties, dan kan dit doorgegeven worden 

aan het team van leerlingbegeleiding die dit zal oppikken en opvolgen. Koen Vandeputte heeft 

ervaring met de problematiek. Misschien doorsturen.  

Actiepunt: De ouder met deze vraag kan zich wenden tot Koen Vandeputte. 

3.6.4. Middagpauze: 

Het zesde jaar mag op vrijdagmiddag buiten tijdens de middagpauze. Leerlingen uit het zevende 

jaar elke middag. 

3.6.5. Leerboek niet aangeleverd (Wiskunde 3de jaar) 

Een boek dat niet geleverd wordt, wordt niet aangerekend. Hiervoor kan een mailtje gestuurd 

worden naar het leerling-secretariaat om dit te bekijken.  

3.6.6. Uitrol pc’s voor scholieren: 

Bij het opstarten van het digitalisatie traject binnen DBH, ontvingen de leerkrachten dit schooljaar 

hun portable. Tijdens de eerstkomende studiedag wordt een digitaal paspoort aangemaakt, 

mailto:ict@dbhaacht.be
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waarna een plan van aanpak wordt uitgerold , zie punt 3.4.1 voor de toelichting.  

Vanaf 1 september 2022 zullen alle leerlingen via de school hun eigen laptop hebben. 

4. OC projecten 

4.1. Dag van de leerkracht : 5 oktober 2021. Elke neemt dat voor zich. Dit moet niet meer apart verpakt 

worden. 

4.2. Oudercontact Bovenbouw - actie Goede Doel: 8 + 9 november 2021. De vorige jaren is er voor Rode 

Neuzen Dag geld opgehaald. De laatste keer was dit niet echt een groot succes. Gezien de 

omstandigheden (Covid) nog niet optimaal zijn, gaan we dit jaar overslaan.  

4.3. Kerstactie: verkoop koekjes/chocolade/snoepzak: 21 + 22 december 2021.  

Hoe we dit concreet gaan organiseren is nog niet helemaal duidelijk aangezien er geen 

rapportafhaling is. Kan het op dezelfde manier als de school take-away, die als heel gemakkelijk 

werd ervaren?  

We denken hiermee aan een drive-through tijdens de kerstbezinning en/of een weekavond waarin 

de ouders kunnen langsrijden en ophalen. 

Actiepunten: Gezamenlijk: nadenken en brainstormen over de concrete invulling. Dag/uur bepalen. 

Bemanning van de drive-through voorzien. 

4.4. Thema-avond voor ouders : 10 februari 2022. Sarah van Gysegem. Over seksuele opvoeding van 

jongeren 

5. Helpende handen 

5.1. Oudercontact Bovenbouw (bar) : 8 + 9 november 2021. 

5.2. DBH eetdagen (vestiaire) : 20 & 21 november 2021 gaan niet door. Er wordt  terug een take-away 

voorzien. Vorig schooljaar waren er geen extra helpende handen nodig, wellicht dit schooljaar ook 

niet. 

5.3. Open deur Bovenbouw (lentebar) : 7 mei 2022.  

5.4. Zomerbar proclamatie (bar) : 29 juni 2022.  Dit was een zeer fijn en vooral volwaardig initiatief in 

volle Covid-tijd. De leerlingen hebben hierdoor van een prachtige proclamatie-avond kunnen 

genieten, ondanks alle beperkingen. 

Dit schooljaar wordt er terug overgeschakeld naar het vertrouwde en veel gesmaakte bal voor de 

scholieren en de receptie met de ouders. 

6. Varia 

6.1. OC Startevent 16 oktober 2021, 17u. Inschrijven is dringend nodig, omdat we zo snel mogelijk het 

aantal deelnemers moeten doorgeven aan de Cocktail Coach. 

Actiepunt: @allen: Inschrijven aub! 

6.2. Rondvraag:  

Score staat nog niet in Smartschool? 

Door enkele bijkomede aanpassingen is dit ietwat verlaat. Vanaf volgende week is dit online.  

Mailsysteem van de facturatie. Blijkbaar worden door een glitch in het systeem niet alle facturen 

verstuurd, waardoor er betalingsherinneringen komen. Is het mogelijk dat er een 

smartschoolbericht rondgezonden wordt in de periode dat de facturen verzonden worden? Dan kan 



Verslag vergadering 27/09/2021        Simpelweg buitengewoon Pagina 6 van 6 

de ouder die geen factuur ontvangt, contact opnemen met de boekhouding. 

Actiepunt: Dominique & Valère vragen dit na. 

7. Kalender 

➢ Volgende vergadering OC Bovenbouw : maandag 25 oktober 
➢ Volgende vergadering Campus OC : maandag 29 november 


