OUDERCOMITÉ 1STE GRAAD
AGENDA VERGADERING
DATUM:
UUR:
LOCATIE:

Maandag 24 januari 2022
20u-21u30
Virtueel (link)

Aanwezig:

Lars Desmet; Gwendoline Ornigg; Peeters Jorge; Inge Polspoel; Nele Van der
Elst; David Vanreusel; Stijn Vanhove; An Willems
Jan Baekelandt; Kristien Dieussaert; Ellen Meyskens; Serge Prinsen; Nathalie
Rogister; Joris Van Peer; An Waeyenbergh
Inge Polspoel

Verontschuldigd:
Verlag:

AGENDAPUNTEN
1. Verwelkoming
2. Directie aan het woord: nieuws uit de school
Corona
• Meest ernstige impact tot nu toe.
• Op 19/01/22 meer dan 300 leerlingen over de hele campus afwezig.
• Ook veel leerkrachten afwezig waardoor er veel studie-uren waren, die meestal buiten
moesten doorgaan.
• Beslissing genomen om in de week van 24/01/22 afstandsonderwijs in te lassen.
• Op vrijdag 28/01/22 wordt beslist of dit wordt verlengd voor de volgende week. De ouders
worden hiervan op de hoogte gebracht via Smartschool.
Bezoek museum
• Tijdens de eerste twee weken van januari hebben de 1ste jaars een bezoek kunnen brengen
aan het Koninklijk museum in Brussel.
• De school is tevreden dat dit is kunnen doorgaan.
Feest van Don Bosco
• Omwille van de coronamaatregelen, wordt dit verplaatst van 28/01/22 naar 11/02/22.
• Voor de 1ste jaars is er een quiz en een film voorzien.
• De 2de jaars gaan schaatsen in Heist-op-den-Berg. De groep zal opgesplitst worden in 2 zodat 1
groep in de voormiddag kan schaatsen en de andere groep in de namiddag. De schaatsbaan is
volledig gereserveerd voor de leerlingen van Don Bosco.
• De pastorale ploeg voorziet een digitale viering.
Pedagogische studiedag
• Deze wordt verplaatst van 09/02/22 naar 16/03/22.
• Rekening houdend met de coronamaatregelen, wil de school hiermee haar leerkrachten de
kans geven om persoonlijk en niet virtueel deel te nemen aan workshops rond de
pedagogische instap naar ICT op de school.
• Vanaf volgend schooljaar ontvangen alle leerlingen een computer.
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Opendeurdag
• Rekening houdend met de coronamaatregelen staat het volgende op de agenda:
• 10/03/22: info-avond voor ouders van 6de jaarsleerlingen lager onderwijs.
• 12/03/22: opendeurdag van 11u tot 16u met een eventuele optie (moet nog beslist
worden) voor de ouders van 6de jaarsleerlingen lager onderwijs om een tijdslot te
reserveren voor een fysiek bezoek aan de school van 30 minuten.
• De filmpjes die gemaakt werden vorig schooljaar zullen dit jaar opnieuw gebruikt
worden om toekomstige leerlingen en hun ouders kennis te laten maken met de
school.
• De website van de school zal binnenkort geupdate worden met alle informatie over de
opendeurdag.
Inschrijvingen schooljaar 2022-2023
• Samen met 82 andere scholen maken we deel uit van een digitaal platform waar ouders en
hun jongeren zich digitaal kunnen aanmelden voor de school van hun keuze.
• Het platform waar ouders zich kunnen aanmelden is open vanaf de week voor de paasvakantie
tot de week na de paasvakantie.
• 05/05/22 wordt de verdeling bekend gemaakt.
• Vanaf volgend schooljaar opent een nieuwe school in Veltem haar deuren met een capaciteit
van 75 leerlingen (A- en B-stroom) in de 1ste graad bij start tot 300 leerlingen op termijn. Het
studie-aanbod van deze school overlapt ook gedeeltelijk met die van Don Bosco Haacht. Nog
geen zicht op welke impact dit zal hebben op de inschrijvingen in Don Bosco.
Bergkamp
• Het bergkamp zal kunnen doorgaan in de zomer van 2022 in Frankrijk.
• 98 leerlingen van het 1ste jaar hebben zich ingeschreven.
• In totaal is er plaats voor 120 leerlingen.
• Omdat het kamp vorig jaar niet kon doorgaan en er nog plaatsen vrij zijn, zullen de 2de jaars
die vorig jaar voor het (gecancelde) bergkamp inschreven, ook uitgenodigd worden om zich in
te schrijven.
• Om de kosten te drukken is het de voorkeur om alle beschikbare plaatsen in te vullen.
3. Status financiën / Trooper
•
•
•
•
•
•

Overschrijving Trooper van €143,45 ontvangen op 21/10/21 → €95,63 doorgestort naar het
OC 2de & 3de graad op 15/11/21.
Bijdrage KBC bedrijfsrekening €23,25 op 31/12/21. Geen rente ontvangen.
Overschrijving Trooper van €111,89 ontvangen op 21/01/22 → 2/3 nog door te storten aan
OC 2de & 3de graad na verrekening OC event oktober 2021. Dit bedrag is €14,29.
Stand rekening op 21/01/22 is €345,16.
Stand Trooper 24/01/22: €575.
Actie: Jorge Peeters zal contact opnemen met Nils Vanluyten, verantwoordelijk voor de
boekhouding van de school, om na te gaan of er een overstap kan gemaakt worden naar een
andere bank waar geen jaarlijkse bijdrage moet betaald worden.
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4. Update activiteiten/helpen handen
Trooper-actie – Cornet (01/02/22 – 16/03/22)
• Trooper organiseert een verkoop van Cornet-bier waarbij een deel van de opbrengst naar de
school gaat. Dit kan tot max €2.400 opleveren bij verkoop van 240 pakketten.
• Na overleg tijdens de vergadering adviseert het OC 1ste graad om niet deel te nemen aan deze
actie omdat de leden van het OC de consumptie van alcohol niet willen promoten. Het OC van
de 2de en 3de graad zal hierover geïnformeerd worden.
• We kijken uit naar andere acties van Trooper waar we eventueel aan kunnen deelnemen.
• Actie: Inge Polspoel informeert het OC van de 2de en 3de graad over dit advies.
OC thema-avond – 10/02/22
• Op donderdag 10/02/22 staat er een thema-avond georganiseerd door de 2 OC’s binnen de
campus op de agenda.
• Gastspreekster Sarah Van Gijseghem zou een presentatie geven over jongeren.
• Na overleg tijdens de vergadering adviseert het OC 1ste graad om deze thema-avond te
verplaatsen naar een later moment dit schooljaar. Het OC van de 2de en 3de graad zal hierover
geïnformeerd worden.
• Gezien de huidige coronamaatregelen, het afstandsonderwijs en het verplicht thuiswerken, is
het niet verantwoord om als OC een grote bijeenkomst te organiseren.
• Actie: Inge Polspoel informeert het OC van de 2de en 3de graad over dit advies en na overleg
met de voorzitter zal er contact opgenomen worden met de directie van de school om een
nieuwe datum te overleggen later dit schooljaar.
Ondersteuning vanuit OC
• De leden van het OC bieden de school hun ondersteuning aan mocht dit nodig zijn bij de
organisatie van een bepaalde activiteit.
• De directie neemt hiervan nota en zal het OC contacteren als er helpende handen nodig zijn.
5. Varia
Afstandsonderwijs
• Het gebruik van de computer tijdens afstandsonderwijs is niet altijd vanzelfsprekend als er
meerdere kinderen in een gezin zijn. Niet alle leerlingen beschikken over een computer met
camera waardoor het niet haalbaar is om steeds zichtbaar in een live-les aanwezig te zijn. De
leden van het OC vragen de leerkrachten om hiermee soepel om te gaan en rekening mee te
houden.
• De directie zegt dat de leerkrachten zich hier reeds van bewust zijn en neemt dit mee als
blijvend aandachtspunt
Studie-uren
• Er is een vraag om gebruik te maken van studie-uren om leerlingen de kans te geven
opdrachten uit te werken of boekbesprekingen voor te bereiden. Door het wegvallen van
studie-uren lijkt het opportuun om de beschikbare tijd in te vullen met dit soort opdrachten.
• De directie neemt hiervan nota en zal dit bespreken met de leerkrachten.
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Verslag delen
• Na overleg tijdens de vergadering is er beslist om vanaf nu elk verslag van de OC-vergadering
via Smartschool te delen met de ouders zodat het OC en haar acties wat meer bekend geraken
bij de ouders en de drempel ook minder groot is om het OC te contacteren.
• Tegelijkertijd kan er nog eens aandacht gevestigd worden op Trooper.
• Actie: Inge Polspoel neemt hiervoor contact op met de communicatieverantwoordelijke
binnen de school, Annemoon Van Rompay.

Volgende vergadering: Maandag 14 maart 2022 van 20u tot 22u (gemeenschappelijk)
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