OUDERCOMITÉ 1STE GRAAD
VERSLAG VERGADERING – 9/05/2022
AANWEZIG:
VERONTSCHULDIGD:
VERSLAG:

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

BESPROKEN AGENDAPUNTEN
1. Directie aan het woord: nieuws uit de school
→ Inschrijvingen 1ste graad:
- 1ste jaar A: 322 beschikbare plaatsen, nog 14 plaatsen open / B: volledig volzet
→ Opendeurdag schooljaar 2022-2023: dit jaar op reservatie maar volgend jaar hopelijk een
opendeurdag zonder opgelegde maatregelen of beperking.
→ 60 jaar Don Bosco
- Dinsdag 10 mei vanaf 12u – in de voormiddag wordt er nog les gegeven
- Alle leerlingen hebben gratis 8 bonnetjes ontvangen waarmee ze drank en eten kunnen
aankopen. Mogelijkheid tot het aankopen van meer bonnetjes
- Optreden van jongeren vanuit de school, DJ Bram Delux en Regi
- Springkastelen en skate parcours voorzien
- Talrijke aanmelding van ouders voor helpende handen
→ Nederlandreis voor de 2de jaars
- 19 en 20 mei
- Overnachting in een jeugdherberg
- Vertrek op donderdag rond 7.00 en zijn vrijdag terug op school omstreeks 21.00
- Busvervoer
→ 19/05 sportdag voor de 1ste jaars
→ 20/05 toneelvoorstelling voor de 1ste jaar rond cyberpesten. Een probleem vooral bij deze 1ste jaars
dit schooljaar. De school heeft een informatie memo doorgestuurd naar alle ouders om hen hierop te
wijzen en om samen waakzaam te zijn over het gebruik van sociale media door de jongeren.
→ 26/05-27/05 Avonturenweekend
- Gedurende 2 jaar niet kunnen doorgaan omwille van COVID-19
- In Hamoir en overnachten in tenten
- Een groep van 70 jongeren en 10-tal begeleiders
→ Eindejaarstoetsen
- van 17/06 tot 23/06 voor de 1ste jaars
- van 15/06 tot 23/06 voor de 2de jaars
- 28/06 uitzwaai fuif voor de 2de jaars. Meer informatie hierover volgt nog.
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- 29/06 rapportafhaling op afspraak (valt samen met de opening van de camping voor
Werchter. Er wordt verkeershinder verwacht)
- 01/07 finale datum voor het doorgeven van keuzeformulier
→ Bergkamp:
- Gaat dit schooljaar terug door van 01/07 tot 11/07
- 95 leerlingen, 14 moni’s en 5 begeleiders nemen deel.
→ Zoektocht naar leerkrachten blijft een probleem. Dit is een algemeen probleem voor alle scholen in
heel Vlaanderen, niet enkel van toepassing op Don Bosco Haacht.
→ Laptop uitrol schooljaar 2022-2023
- Er worden lockers voorzien in de 1ste graad waar leerlingen hun laptop, turnzak en boekentas
in kunnen achterlaten
- €15/jaar huurgeld
- Geen sleutel, maar code voor het openen van de lockers
- Softwarepakket zal beschikbaar zijn op elke laptop

2. Overzicht status financiën
→ 10/05/2021: €312,71
→ Trooper: 09/05/2021: €729

3. Update activiteiten/helpende handen
→ 02/06 om 20u organiseren de 2 OCs van de campus een thema-avond voor ouders en leerkracht.
→ Thema: Over bloemetjes, bijtjes en sexting
→ Gastspreker Sarah Van Gysegem
→ Communicatie opgemaakt met vraag aan directie om uit te sturen naar de ouders via Smartschool
→ Ouders kunnen inschrijven via online inschrijvingsformulier
→ Helpende handen gevraagd vanuit de OCs – via document gedeeld met de leden.

4. Vragen van de ouders
→ Laptop en zware boekentassen
- Dit punt werd besproken. Er worden lockers voorzien waar leerlingen laptop in kunnen
achterlaten. Echter is het wel de bedoeling dat de laptop mee naar huis wordt genomen als
deze nodig is om taken of opdrachten te maken en op deze op te laden. Dit kan niet op school
omdat de infrastructuur dit niet toelaat.
→ Studiekeuze en info-moment voor de ouders
- Het is een bewuste keuze van de school om de jongeren voorafgaand aan het info-moment
voor de ouders hun keuze voor studierichting en info de ze hierover willen krijgen door te
geven. Leerlingen moeten deze keuze zelf moeten maken en niet beïnvloed door de ouders.

Simpelweg buitengewoon

5. Voorzitter en leden schooljaar 2022-2023
→ Voorzitterschap wordt vrijgegeven en leden mogen zich aanbieden als nieuwe voorzitter voor
volgend schooljaar. Inge Polspoel stopt na 3 jaar voorzitterschap aangezien geen kinderen meer in de
1ste graad.
→ Geen wens om voorzitterschap op te nemen door de aanwezige leden
→ Dit wordt nog eens gevraagd aan de leden die niet aanwezig konden zijn tijdens de vergadering
→ Indien geen voorzitter wordt aangeduid, zal Inge Polspoel de memory stick met alle verslagen en
documenten van de afgelopen jaren overhandigen aan de directeur David Vanreusel.

Dit was de laatste vergadering van het schooljaar.
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