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Agenda: 

1. Onboarding : verwelkoming , reflectie, OC Financieel  

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

3. Ouders aan het woord  

3.1. Vervoer naar sporthal Den Dijk - vervolg 

3.2. Jaarboek laatstejaars 

3.3. Inhaaltoetsen 6de jaars op vrijdagmiddag 

3.4. Impact lerarentekort  

3.5. Actiepunten vorige OC vergaderingen 

4. OC projecten 

4.1. Thema-avond voor ouders  : 10 februari 2022 

4.2. Nieuwe projecten 

5. Helpende handen  

5.1. Thema-avond voor ouders  : 10 februari 202 

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

6. Varia 

6.1. Lancering huistaak voor OC: zelfreflectie DBH OC (B&B) ; gewenste OC doelstellingen en 
bijhorende minimale werkmiddelen, welke realisaties vooropstellen 

6.2. Rondvraag 

7. Kalender 

➢ Volgende vergadering Campus OC : maandag 29 november  

➢ Volgende vergadering OC Bovenbouw : maandag 31 januari 
 

   

Vergadering Oudercomité Bovenbouw 

Stationsstraat 91, 3150 Haacht 

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

Vergadering Maandag 25 oktober 2021 
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1. Onboarding : verwelkoming , reflectie, OC Financieel  

Luc verwelkomt de leden.  We starten de vergadering met een korte reflectie over openheid, 
elkaar helpen en ondersteunen.  

Financieel is er weinig veranderd. Enkel de uitgave voor de dag van de leerkracht (50,47 euro) is 
er afgegaan. Het huidig saldo is 1.179,14 euro 

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

2.1. Zoals overal in Vlaanderen, gaat de zoektocht naar leerkrachten verder. Er zijn ondertussen 
enkele ontwikkelingen geweest. 

2.1.1. Zo heeft de nieuw leerkracht wetenschappen besloten om toch niet verder te gaan, 
waardoor de zoektocht moest herbeginnen. We zoeken opnieuw iemand om de 6 
ontbrekende uren in te vullen.  
De leerkrachten Elektronica & Mechanica/Engineering starten na de herfstvakantie.  
De opdracht Mechanica praktijk staat nog open.  
De leerkracht economie die 11 oktober is gestart, is na 2 dagen uitgevallen en is 
minstens tot januari thuis met een burn-out. Omdat dit echt prangend wordt -en iemand 
voor een korte vervanging vinden helemaal problematisch is- bekijkt de school 
momenteel hoe ze dit op een constructieve en degelijke manier voor de leerlingen kan 
oplossen. Vanuit de ouders verneemt Valère dat 6 economie graag een bijdrage wil 
leveren aan 4 economie. Valère neemt er nota van en bekijkt of en hoe dit kan ingezet 
worden.  
Actiepunt: Valère onderzoekt de mogelijkheid dat 6 economie, 4 economie ondersteunt. 

2.1.2.Dat er een aantal vacatures niet zijn ingevuld (en de uitval door ziekte) maakt dat de 
studiezalen overvol zitten. 
Het probleem is niet zo snel opgelost: er zijn beperkingen door de wettelijke regels en 
omkadering. Anderzijds stelt de tijdelijke keuze voor online lessen ook de nodige 
problemen: de problematiek van de bandbreedte en er zal dan ook andere apparatuur 
aangekocht moeten worden.  Ook dat is niet snel en gemakkelijk op te vangen.  

2.2. Een ander voortdurend aandachtspunt van de school is het evalueren hoe het loopt in de 
klassen met nieuwe leerlingen en nieuwe leerkrachten. Ook ligt er een extra accent op het 
aftoetsen of er leerachterstand is, en zoja, waar. Op dit moment is de indruk dat dit vooral bij 
taalvakken het geval is. Door de online lessen en mondmaskers is alles wat met 
communicatie te maken heeft de voorbije tijd weggevallen. Gaandeweg zal zich dat 
herstellen, maar het heeft tijd nodig. 

3. Ouders aan het woord  

3.1. Vervoer naar sporthal Den Dijk - vervolg 

Concreet is hier nog niets rond gebeurd. Het stond op het overleg van het laatste 
directiecomité, maar door de overvolle agenda met enkele brandpunten zoals de 
openstaande vacatures, is dit punt verschoven. Het is in elk geval niet vergeten en wordt zo 
snel mogelijk opgepikt. 
Actiepunt: Valère vraagt na of mevrouw Vanden Bossche De Lijn kan contacteren om dit uit 
te klaren. 

3.2. Jaarboek laatstejaars. 

De laatstejaars willen graag een jaarboek en zoeken begeleiding. Aangezien dit vroeger al 
gemaakt is, vragen zij of iemand uit de school hierbij kan helpen: welke gegevens mogen 
opgenomen worden, hoe krijgen ze die gegevens, welke drukkers kunnen ze aanspreken? 
Wellicht is er nog knowhow die kan vermijden dat alle zaken terug uitgezocht moet worden 
Kan iemand hen begeleiden?  
Dominique en Valère adviseren om Gunther Vermaelen aan te spreken. Hij heeft vroeger 
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meegewerkt aan een jaarboek en kan misschien advies geven.  
Actiepunt: Luc geeft deze info aan Katrien door.  

3.3. Inhaaltoetsen 6de jaars op vrijdagmiddag:  
Sinds dit schooljaar zijn de inhaaltoetsen (buiten het achtste uur) enkel nog op vrijdagmiddag 
ingepland. Vooral de richtingen die meerdere achtste uren les hebben, ondervinden hier last 
van omdat zo hun enige vrije middag wegvalt. De richtingen die vrijuit kunnen gebruik maken 
van de achtste uren om toetsen in te plannen, hebben hier geen last van.  Alhoewel een 
inhaaltoets slechts sporadisch voorkomt, hebben leerlingen het daar moeilijk mee. Ze 
vroegen zich af of dit naar een andere dag verplaatst kan worden? 
Actiepunt: Valère kijkt het na.  

3.4. Impact lerarentekort: is besproken 

3.5. Actiepunten vorige OC vergaderingen: 

3.5.1. Is de dienstregeling van de bussen van en naar Den Dijk aangepast? Blijven chauffeurs 
lang genoeg wachten om de leerlingen de kans te geven op te stappen?  
 
Als bijkomende optie werd aangebracht dat er aan de school/sporthal deelfietsen zouden 
kunnen zijn (cf. zoals aan station Haacht). Zo kunnen leerlingen die niet met de fiets naar 
school komen op een vlotte manier naar sporthal Den Dijk pendelen. Kan deze optie 
onderzocht worden? 
Actiepunt: Dominique en Valère koppelen naar ons terug. 

3.5.2.Mailsysteem van de facturatie. Blijkbaar worden door een glitch in het systeem niet 
alle facturen verstuurd, waardoor er betalingsherinneringen komen. 

4. OC projecten 

4.1. Thema-avond voor ouders  : 10 februari 2022. De aula is beschikbaar.  

4.2. Nieuwe projecten. We willen de aangegane engagementen nakomen: de kosten van de 
thema-avond en de afstudeerhoedjes. Door het wegvallen van onze belangrijkste actie, zullen 
we wellicht de afstudeerhoedjes dit jaar niet kunnen betalen.  
Kunnen we nog specifieke acties plannen -Bv met Valentijn een chocolade-actie- die 
haalbaar en voldoende winstgevend zijn? Eventueel tijdens de opendeurdagen een cavabar 
openhouden, mocht dit kunnen doorgaan. Wellicht kunnen alle leden nadenken over ideeën 
rekening houdend met: 

➢ Concrete afspraken en beperkingen (om in de toekomst beter te kunnen plannen).  

➢ Frisse ideeën zijn welkom, maar ze moeten haalbaar zijn.  

➢ Aandachtspunt: bron van inkomsten. 

5. Helpende handen  

5.1. Thema-avond voor ouders : 10 februari 2022 
Gezien de huidige Covid situatie wachten we even af, voor we helpende handen inplannen. 

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

6. Varia 

Lancering huistaak voor OC: zelfreflectie DBH OC (B&B) ; gewenste OC doelstellingen en 
bijhorende minimale werkmiddelen, welke realisaties vooropstellen: 

➢ Samen aan zelfreflectie doen. De omstandigheden zijn niet meer dezelfde als 10 jaar 
geleden. 

➢ Welke accenten? 

➢ Samen aftasten wat de mogelijkheden zijn die we hebben. 

➢ Dat de tijd die we spenderen aan de school, ook goed benut wordt.  

➢ Ook een uitnodiging naar de directies: wat kan anders? Beter?  
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➢ Wat wenst de school ons aan te bieden. Welke beperkingen moeten we respecteren, en 
kunnen we op deze afspraken terugvallen?  

➢ Hoe kunnen we positief & constructief samenwerken, om misverstanden zoveel mogelijk 
uit de weg te gaan en te beperken? 

Hieruit volgt een zeer interessante en opbouwende discussie, waaruit al enkele ideeën naar voor 
komen. 

➢ Hoe kunnen we laagdrempelig zijn voor hen die de stap naar de school moeilijk vinden? 
Hoe kunnen we hen bereiken? Praatcafés?  

➢ We zoeken meer zichtbaarheid en een breed publiek.  

➢ Het gewicht niet enkel op het eigen kind leggen, maar structureel naar wat voor alle 
jongeren belangrijk is. 

➢  We verzamelen veel meningen, die we gezamenlijk doorgeven. 

➢ Hoe kunnen we naast de problemen die we signaleren ook appreciatie naar de 
leerkrachten/medewerkers sturen? Leerkracht van de maand? Extra pluim? 

Er worden ook al enkele denkpistes geformuleerd: 

➢ Een gezicht kleven op de leden, zo zijn we gemakkelijker benaderbaar. 

➢ Werken met sociale media en Smartschool als belangrijkste communicatiemiddel. 

➢ De school als ‘merk’ benaderen en de ouders hierin betrekken. 

➢ Contactformulier voor problemen & FAQ’s. 

➢ Af en toe (via sociale media & Smartschool) een korte nieuwsbrief versturen. 

➢ Een zeer beknopt overzicht (nieuwsflash) van het verslag versturen naar alle ouders via 
Smartschool.  

We stellen voor dat iedereen hier verder over nadenkt. Peter biedt graag zijn knowhow aan, om 
ons de weg te wijzen en eventuele voorstellen verder uit te werken. 

6.1. Rondvraag. Er wordt teruggekomen op de vraag over voorlichting over drugs, drugspreventie 
of –aanpak in de derde graad. Het gaat de ronde.  
De school kent het probleem en heeft intensief contact met de politie. Er zijn regelmatig 
patrouilles in de buurt en zij gaan soms over tot controle. Het inzetten van snuffelhonden of 
een bezoek aan de school komt er enkel als de politie dit nodig acht. Alhoewel het een goed 
middel is om twijfelaars af te raden, kan de school niet vragen dat de drugshonden preventief 
langskomen. Binnen de school lopen er al enkele tuchtprocedures en trajectbegeleiding. Het 
is jammer genoeg een universeel probleem dat tot op heden niet uitgeroeid raakt. De school 
doet zijn best ontradend te werken en te ondersteunen wanneer nodig.  

7. Kalender 

➢ Volgende vergadering Campus OC : maandag 29 november  

➢ Volgende vergadering OC Bovenbouw : maandag 31 januari 


