
Don Bosco Haacht 

Oudercomité 1e graad 

Agenda vergadering 17.10.2022 
Middenschool – Blok B – 20h00. 

Aanwezigen : 
Stijn Vanhove, Gwendoline Ornigg, Veronique De Neef, David Vanreusel, Lars Desmet (verslag) 

Verontschuldigd :  
An Willems, Ramona Janssens, Annelies Van Gompel 

 

1. Verwelkoming 
Aanvulling bij het vorige verslag.  De e-mail van ons oudercomité heeft beperkte aktiviteit, de 
aldaar gestelde vragen werden beantwoord. 
 

2. De directie aan het woord 
David Vanreusel geeft een update van de huidige activiteiten en initiatieven op school.   
 
- Hij bedankt de oudercomités voor de traktatie op de dag van de leerkracht.  Dit wordt door de 
leraars erg geapprecieerd. 
- Het bergkamp voor de eerstejaars gaat terug door, in de Franse Alpen, de eerste week van juli.  
Een schrijven gaat binnenkort naar leerlingen en ouders.   Een infomoment voor de leerlingen is 
ook voorzien. 
- vrijdag 21 oktober is het dag van de jeugdbeweging.  Leden kunnen dan in hun 
jeugdbewegingstenue naar school komen.  De klassieke foto van de verzamelde leerlingen in 
tenue is telkens weer indrukwekkend. 
- de eerstejaarsleerlingen krijgen  binnenkort hun eerste HPV-prik, meisjes en jongens.   Dit is 
vrijwillig.  Het CLB komt dit op school doen. 
- donderdag 27 oktober komt het eerste rapport voor de eerstejaars.  Oudercontact is voorzien 
op twee consecutieve dinsdagen na de herfstvakantie – 8 en 15 oktober, in de vroege avond. 
- vrijdag 28 oktober is het prestatieloop, de leerlingen opteerden voor de verkleedoptie 
Halloween. 
- de DBHaacht eetdagen gaan door op 19 en 20 november.  In het verleden leverden de 3 
eetmomenten, zaterdagavond, zondagmiddag en –avond, dicht bij 5000 disgasten. 
- De eerstejaars krijgen verkeerslessen, dit gegeven door Young Drivers (eind november). 
- Grote toetsen – december. 
- De welzijnsactie staat dit jaar voor de hele campus in het teken van Duchenne Parents Project, 
een vzw met bron in Haacht.    Deze keuze die de leerlingen maakten.  Dit project werd 
aangereikt door studenten van de bovenbouw. 
 

3. Het oudercomité 1e graad 
Leden kunnen zich nog melden voor de vacatures van ondervoorzitter en penningmeester. 
 

4. Overzicht status financiën  
Het saldo op onze rekening (oudercomité MS) is per 14-10-2022 : 395,86 Euro. 
 



5. Activiteiten 
 
- aanpassingen in de huidige kalender: het teamevent van de twee oudercomités samen, 
voorzien voor eind oktober, is door logistieke redenen verplaatst naar een latere datum. 
- op de twee dinsdagavonden van het oudercontact helpen enkele vrijwilligers van het 
oudercomité van de middenschool met drank rondbrengen naar leerkrachten.    
Een lijst voor kandidaten wordt rondgestuurd. 
- op de eetdagen (19 en 20 november) bemannen beide oudercomités de vestiaire.   
Hiervoor volgt een lijst voor vrijwilligers (addendum: dit is via een mail van Luc Delcon op 24/10 
verzonden). 
- we ontvingen reeds de mail over de koekjes-chocola-snoeppakketten, initiatief van de 
oudercomités (georganiseerd door de bovenbouwgroep), en ter sponsoring van ons werk. 
Vrijwilligers om te helpen bij de samenstelling en distributie hiervan, zijn elk jaar nodig.   Nieuws 
hierover volgt nog. 
 
- het idee van een quiz zit nog in de reflectiefaze. 
 

6. Feedback start dit jaar 
 
- addendum rond aankoop handboeken (Iddink) – enkele mails volgden intussen met heel wat 
verontschuldigingen (cfr puntje vorige vergadering) 
- computeruitrol liep goed.  Let op – alle computertassen zijn identiek, gelieve ze ergens ter 
herkenning te markeren. 
- lockers : leerlingen, zeker eerstejaars, nemen vaak heel veel mee naar school.  Dit is uit 
onzekerheid, en omdat ze het systeem nog niet gewoon zijn.   Daardoor zijn boekentassen nog 
zwaar.   Als de leercurve goed loopt, worden boekentassen lichter, en gebruiken ze hopelijk hun 
lockers vaker.   Gymmateriaal lijkt op dit ogenblik het meest te genieten van de nieuwe lockers. 
  

7. Rondvraag 
 
- wat is de nieuwe datum voor de veldloop (te Haasrode) ?  woensdag 16 november. 
- een tiktokrage met mimes gemaakt van leraar- en leerlingfoto’s geplukt vanuit Smartschool, 
teisterde ook de DBHaacht omgeving.    Smartschool deed een aantal aanpassingen.  De school 
diende klacht in bij de politie, een mail ging naar iedereen, ouders van leerlingen/leerlingen zelf 
betrokken werden gecontacteerd. 
We appreciëren de reactie van de school. 
- op Smartschool staat soms een toets gepland, ook al volgt een leerling dat keuzevak niet.  
Ouders menen een toets te zien voor hun kind, doch het kind weet dat dit niet voor hen is.   
Dit is een techniciteit van Smartschool. 
 
 

Volgende vergadering is samen met het oudercomité van de bovenbouw, dit op 28 november. 
 


