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OC Bovenbouw is niet verantwoordelijk voor mogelijke neveneffecten van deze presentatie.
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Oudercomite Bovenbouw

Aanspreekpunt 
voor ouders met 

kinderen in 
2e en 3e graad 

Don Bosco 
Haacht

Samen met u op 
een constructieve 

manier werken 
aan het 

Don Bosco 
opvoedings-

project
•

oudercomite.campus@dbhaacht.be
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… als steunend lid
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… als steunend lid

- Deel uw VRAGEN en SUGGESTIES over het DBH 

schoolleven online via : oudercomite.campus@dbhaacht.be

- Steun FINANCIEEL via; 

- een aankoop bij onze OC acties 

- het storten van een kleine steunbijdrage

- Tvv projecten & aankopen voor DBH jongeren

- Registreer je als “Steunend lid” => ontvang OC-mails 

mailto:oudercomite.campus@dbhaacht.be
mailto:oudercomite.campus@dbhaacht.be
https://docs.google.com/forms/d/1nFfWgbC8SDPZ8bZS3soNshi92PQjSz039Yf_UUbtjz4/prefill
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… als helpende hand
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… als helpende hand

- PRAKTISCHE en LOGISTIEKE steun  

- Op vrijwillige basis, af en toe

- Online info via het OC aankondigingsbord

- Helpen bij DBH schoolactiviteiten ;  
eetdagen / zomerbar proclamatie / opendeurdagen / oudercontacten / 

thema-avond en onze OC kerstactie

- Registreer je als “Helpende hand” => ontvang OC-mails

mailto:oudercomite.campus@dbhaacht.be
https://docs.google.com/presentation/d/1Uic7nO-zoS8sJH3SrgHtG3nOseyOZgVxvKQkzYJU9zg/edit
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… als actief lid
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… als actief lid

- Actief MEEDENKEN en MEEDOEN via constructieve 

dialoog over structurele facetten

- acties en OVERLEGMOMENTEN met DBH directies

- Online info via de OC agenda / OC verslagen

- Communicatie ivm vragen en tips van ouders

- Registreer je als “Actief lid” => ontvang OC-mails                       

mailto:oudercomite.campus@dbhaacht.be
https://docs.google.com/document/d/16X9erkE3idyHrg8V1eeljOGOygF44dbbwWyIzMeQuAk/edit
https://dbhaacht.be/oudercomite-tweede-derde-graad/
https://docs.google.com/forms/d/1nFfWgbC8SDPZ8bZS3soNshi92PQjSz039Yf_UUbtjz4/prefill
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OC Bovenbouw  

Het OC Bovenbouw team : 

Anick, Ariane, Coen, Dirk, Elke, 

Ellen, Ilse, Inge, Iva, Jo, Kathleen, 

Katrien, Kristel, Kristien, Kurt, 

Liesbeth, Luc, Nele,  Patrick, 

Peter, Ria, Sandra, Silvie, Stijn,

Tamara, Veerle, Veronique, Wendy, …  

en binnenkort ook misschien u ?
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OC Bovenbouw… enkele data

Maandag 26 september, 20u
Startvergadering OC Bovenbouw 

(PolyValente Zaal-PVZ, gebouw D)

Mid oktober OC startevent (Campus DBH)

Week van 21 december 2022
Verdeling koekjes-/chocolade-/snoep-pakketten  -

online bestelformulier - (bestellen tot 25/11/2022)

Maandag 6 februari, 20u
THEMA-avond

online inschrijvingsformulier  - Aula gebouw C

mailto:oudercomite.campus@dbhaacht.be
https://docs.google.com/forms/d/1lyYpqvMEIFe8mJuZwg-Fv2cKP7gn4sKm1P_Mpaue-nM/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1WNsszOO5d_8AWQ6RroKwhcARBCX6F5kakTyRgEM6ti0/prefill
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OC Bovenbouw… online referenties

OC DBH website
https://dbhaacht.be/praktisch/oudercomite/

Inschrijvingsformulier OC
Steunend lid / helpende hand / actief lid

OC Bovenbouw mailbox
oudercomite.campus@dbhaacht.be

Bestelformulier KERSTACTIE

Bestellen tot 25 november 2022
Verkoop koekjes-/chocolade-/snoeppakketten

OC overleg - agenda Inschrijvingsformulier THEMA-AVOND

OC overleg - verslagen
https://dbhaacht.be/oudercomite-tweede-derde-graad/

OC aankondigingsbord / kalender 
Activiteiten met helpende handen

OC Bovenbouw rekening – IBAN = BE75 4316 1421 2151 – vermelding “Steunbijdrage OC 22-23”
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OC Campus… kerstactie 2022

Actie tvv DBH jongerenprojecten

Koekjes-/ chocolade-/ snoep-

pakketten     

Bestellen & betalen tot 25/11/2022
online bestelformulier

Afhaalmomenten in week 21 dec.

mailto:oudercomite.campus@dbhaacht.be
https://docs.google.com/forms/d/1lyYpqvMEIFe8mJuZwg-Fv2cKP7gn4sKm1P_Mpaue-nM/prefill


Samen werken 
aan het DBH project

LIEVER SAMEN

OC Bovenbouw is niet verantwoordelijk 

voor mogelijke neveneffecten van deze presentatie.


