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Ongeveer maandelijks komt het OC Bovenbouw 

team op maandag samen met de directie. 

Tweemaal per jaar zijn er gemeenschappelijke 

OC Campus vergaderingen voor alle ouderco-

mités van Don Bosco Haacht. Alle data kunt u 

online vinden. 

Startvergadering: 27/09/2021, 20 uur, gebouw D  

Voel je vrij een vergadering bij te wonen of als 

actief lid aan te sluiten. Dit kan op elk moment, 

onze deur staat altijd open!  

Oudercomité Bovenbouw 

2de en 3de graad 

oudercomite.campus@dbhaacht.be  

http://dbhaacht.be/oc/ 

Oudercomité Don Bosco Haacht  

 
Simpelweg buitengewoon   2021 - 2022 

KERST-ACTIE 
 

Verkoop van koekjes-  chocolade- & 
snoeppakketten 

Ten voordele van DBH jongeren projecten 

  

Tot 1 december 2021  
bestellen via dit 

Online bestelformulier   

THEMA-AVOND 
 

“Over bloemetjes, bijtjes en … 
sexting” 

met je puber praten over  
offline én online relaties en seks 

10 FEBRUARI 2022, 20u  

Spreker Sarah Van Gysegem  

 Online inschrijvingsformulier  

OC CAMPUS ACTIVITEITEN  

 ONLINE KALENDER     

OC VERGADERINGEN 

 ONLINE VERSLAGEN     

 

Belangrijk onderdeel van de OC-werking is onze 

steun aan het  Sociaal fonds van de school. Dit 

fonds zorgt ervoor dat onderwijs betaalbaar blijft 

voor gezinnen die het financieel moeilijker heb-

ben.  

Bovendien sponsort het OC ook specifieke aan-

kopen voor het welzijn van onze leerlingen. De 

voorbije jaren ging dat ondermeer over: CO2-

meters, afstudeerhoedjes 6de jaars, wandklok-

ken, AED-toestel ( =defibrilator ) ,... 

CONCRETE REALISATIES 

ONL INE OC INFORMATIE :  

VOLG ONZE ACT I V ITE I TEN V IA DE OC 

BOVENBOUW WEBSI TE  

 

 HTTP : / /WWW.DBHAACHT .BE /OC  

https://docs.google.com/forms/d/1lyYpqvMEIFe8mJuZwg-Fv2cKP7gn4sKm1P_Mpaue-nM/
https://docs.google.com/forms/d/1uY9C0vg59ZYvgwWoWlJbVI_6y3hsR7zLOkf5iT5WOuY/
https://docs.google.com/presentation/d/1Uic7nO-zoS8sJH3SrgHtG3nOseyOZgVxvKQkzYJU9zg/edit
http://dbhaacht.be/oc
http://www.dbhaacht.be/oc/index.htm


a ls HELPENDE HAND   

 

 

UW PRAKTISCHE HULP 

Wil u af en toe, op vrijwillige basis, een handje 

toesteken bij een activiteit? We sturen u graag de 

nodige praktische informatie via mail. 

Naast de financiële ondersteuning bieden we im-

mers ook praktische en logistieke ondersteuning. 

Dit doen we bij allerlei initiatieven binnen de 

school, die de leerlingen of hun ouders ten goede 

komen. 

Zo helpen we bijvoorbeeld bij: de zomerbar bij de 

proclamatie laatstejaars, de vormingsavond voor 

ouders, de vestiaire bij de DBH eetdagen, de bar 

op de opendeurdag Bovenbouw en de oudercon-

tacten, bij de kerstactie met het klaarmaken en 

verdelen van de koekjes –  chocolade –  en 

snoeppakketten; 

a ls ACTIEF LID  

 

 

Wil u zich intensiever engageren voor het ou-

dercomité? U kunt ook deelnemen als actief lid 

tijdens de OC vergaderingen en OC activitei-

ten. Instappen en aansluiten kan op elk mo-

ment. 

Het OC vormt een brug tussen directie, leer-

krachten, ouders en leerlingen. Tijdens de 

overlegmomenten gaan we als spreekbuis van 

de ouders in een constructieve dialoog om 

structurele facetten te bespreken.  

Tijdens de overlegmomenten stellen we rele-

vante ( uw )  vragen en formuleren ( uw )  

suggesties over de werking van de school. 

We koppelen , via de online verslagen, mail of 

een gesprek steeds naar de ouders terug. 

a ls STEUNEND LID 
 

  

UW VRAGEN EN SUGGESTIES 

Weet u als ouder soms niet goed waar u terecht 

kunt met uw bekommernis over het schoolleven 

in DBH? Contacteer ons gerust via oudercomi-

te.campus@dbhaacht.be. Deel met ons uw be-

zorgdheden, vragen en suggesties . Wij horen 

graag hoe wij u kunnen helpen. Stel ons gerust 

uw vraag, wij koppelen steeds naar u terug na 

het volgende OC-overleg. 

UW STEUNBIJDRAGE 

U kunt ons anderzijds ook financieel steunen 

door een zelfgekozen bijdrage ( 5 Euro of 

meer )  te storten via de OC Bovenbouw reke-

ning.  

Deze bedragen, samen met de opbrengsten van 

onze acties, worden geïnvesteerd in projecten 

voor de scholieren van campus Don Bosco Ha-

acht. Meer hierover in onze OC-verslagen.  

Help ons ! 
U kunt zich via DIT  online formulier aanmel-

den als: HELPEND Lid 

Online aankondigingsbord voor schoolactivitei-

ten waar uw hulp welkom is. 

Werk samen met ons !  
U kunt zich via DIT  online formulier aan-

melden als: ACTIEF Lid 

STARTVERGADERING OC Bovenbouw, 

Ma 27 september, 20u; Gebouw D 

zie  online agenda   

S teun ons ! 
U kunt zich via DIT  online formulier aan-

melden als: STEUNEND Lid 

IBAN =  BE75 4316 1421 2151  

met als referentie:  

 "steunbijdrage OC Bovenbouw ”   

Het Oudercomité Bovenbouw is het aanspreekpunt voor a l l e ouders van de 2de en 3de graad en een verzamelplek voor ouders d ie z i ch op een 

pos it i eve en const ruct ieve manier wi l l en inzetten voor het opvoedingsproject van Don Bosco Haacht . Daarbi j kunnen wi j uw hulp  goed gebru i -

ken . 

mailto:oudercomite.campus@dbhaacht.be
mailto:oudercomite.campus@dbhaacht.be
https://docs.google.com/forms/d/1nFfWgbC8SDPZ8bZS3soNshi92PQjSz039Yf_UUbtjz4/
https://docs.google.com/presentation/d/1Uic7nO-zoS8sJH3SrgHtG3nOseyOZgVxvKQkzYJU9zg
https://docs.google.com/forms/d/1nFfWgbC8SDPZ8bZS3soNshi92PQjSz039Yf_UUbtjz4/
https://docs.google.com/document/d/16X9erkE3idyHrg8V1eeljOGOygF44dbbwWyIzMeQuAk
https://docs.google.com/document/d/16X9erkE3idyHrg8V1eeljOGOygF44dbbwWyIzMeQuAk
https://docs.google.com/forms/d/1nFfWgbC8SDPZ8bZS3soNshi92PQjSz039Yf_UUbtjz4/

