
Don Bosco Haacht 

Oudercomité 1e graad 

Verslag vergadering 19.09.2022 
 

Aanwezigen : Stijn Vanhove, An Willems, Ramona Janssens, Annelies Van Gompel, Veronique De 
Neef, David Vanreusel, Lars Desmet (verslag) 

Verontschuldigd : Gwen Ornigg 

 

1. Verwelkoming & kennismaking 
We zijn een nieuwe combinatie van bestaande en nieuwe geïnteresseerde leden. 
 

2. De directie aan het woord 
David Vanreusel geeft een update van het schoolleven en – initiatieven. 
- Bij de inschrijvingen in het 1e jaar, was dit voor de eerste maal in jaren niet volzet, 29 

plaatsen zijn vrij in de A-stroom.  De B-stroom is vol.    
Het tweede jaar, 2A en 2B, zijn volzet. 

- De onthaaldagen voor het eerste jaar werden goed ontvangen. 
- De opgelegde taalscreening, een initiatief van de overheid, peilt naar het kennisniveau 

van het Nederlands.  Dit gebeurt eind september. 
Het is een digitale toets met aanpassingen in moeilijkheidsniveau in functie van de 
antwoorden van de leerling.   Feedback waar nodig gaan naar de ouders, en de 
leerkrachten van de leerling. 

- De sportdag van het tweede jaar schuift omwille van logistiek naar het derde trimester. 
- De teambuilding-tweedaagse voor de B-stroom gebeurt eerstdaags in september. 
- Vrijdag 30 september is er lezing over preventie van cyberpesten voor het 2e jaar. 

Later op het jaar is er een vergelijkbare aktiviteit ovv. een toneel voor het 1e jaar. 
- 3 oktober is een facultatieve vrije dag 
- Eind januari is er nog een vrije dag voor de leerlingen, wanneer de leraars pedagogische 

studiedag hebben. 
- De veldloop en prestatieloop worden nog vermeld – data cfr schoolagenda. 
- Het nationale lerarentekort blijft ook in Don Bosco Haacht voelbaar, doch bij het begin 

van het schooljaar zijn alle posten in de middenschool ingevuld.   De Bovenbouw  heeft 
nog een aantal vacatures. 

- Het ministerie kent een aantal uren toe aan de school rond gelijke onderwijskansen, 
zogenaamde GOK-uren.   Dit zijn nu 17 uur, die specifiek gebruikt dienen te worden voor 
leerlingen (en hun gezin) rond extra noden en steun. 

- Op de campus DBH zijn ook 2 OKAN-klassen, de mix gaat ver voorbij leerlingen uit 
Oekraïne alleen. 

- Dit jaar is de uitrol van één PC per leerling. 
Dit betekent nog niet dat cursussen gedigitaliseerd zullen worden – in aardrijkskunde 
loopt wel een proefproject hierover in het eerste jaar. 
De boekenkost neemt hier ook nog niet mee af.   Bedrijven zijn met het aanbod binnen 
cursusdigitalisatie wel bezig. 

- De leerlingen van de 1e graad krijgen allen een locker aangeboden.  Dit laat toe met 
minder op en af te moeten naar huis (denk aan zware boekentassen/rugzakken). 



Lockers kunnen niet verplicht worden (cfr. Beperkte meerkost), doch worden ten zeerste 
aangeraden. 
 

3. Het oudercomité 1e graad 
- nieuwe samenstelling: Lars Desmet neemt over van Inge Polspoel als voorzitter.   Een 
ondervoorzitter en penningmeester kunnen in de toekomst nog naar voren komen. 
- vergaderdata 2022-2023:  
19 sept 2022, 17 oktober 2022, 28 november 2022 (met bovenbouw), 23 jan 2023, 13 maart 
2023 (met bovenbouw), 8 mei 2023. 
 

4. Overzicht status financiën – cfr volgende vergadering 
 

5. Activiteiten 
Huidige kalender: 
- 21 of 22 oktober is er een starterevent voor de leden van de oudercomités.  Info volgt, 
addendum begin oktober – dit wordt om logistieke redenen uitgesteld naar de toekomst. 
- 19 en 20 november – eetdagen don Bosco Haacht.   Leden van de oudercomités bemannen 
klassiek de vestiaire. 
- actie oudercomités (middenschool  & bovenbouw): koekjes en chocoladeverkoop in de 
laatste week voor de kerstvakantie.  Klaarmaken en distributie hiervan vraagt helpende 
handen in die week. 
Mail vanuit de school kwam begin oktober reeds. 
- 6 februari: organisatie thema-avond voor de ouders.   Mogelijks onderwerp is ‘intoxicaties’.  
Meer info volgt. 
 
Nieuwe activiteiten en initiatieven ?   
- Is er dit jaar mogelijks weer een quiz ?  Dit was in het precoronatijdperk een succes, met 
deelname van ouders, vrienden en leerlingen in teams 
- andere initiatieven om over na te denken. 
 

6. Feedback einde schooljaar 2021-2022 en de start van dit jaar: 
 
- communicatie directie: er was een goede, duidelijke communicatie o.a. over de grote 
toetsenreeks naar leerlingen en ouders.   Een incident werd gemeld waar een 
klassenleerkracht dit naast zich neerlegde, tot consternatie van de leerlingen. 
 
- Nederlandreis 2e jaar: het busincident met pech werd door de school goed opgevangen, 
met de nodige uitleg en communicatie voor de ouders.   De remuneratie voor de leerlingen 
die op deze bus zaten, was een adequate geste. 
 
- infovergaderingen 1e graad : informatief, en goed verlopen 
 
- aankoop handboeken (Iddink) :  
De communicatie van Iddink laat te wensen over.  Er was een fout in hun facturatie, en zij 
stuurden een factuur na welke niet volledig duidelijk was, erg commercieel overkwam, met 
een snelle daaropvolgende mail met melding van een verhoogd bedrag indien niet op tijd zou 
betaald worden.  De fout ligt echter bij hen, en zo’n taal is ongepast. 
Tevens wordt aangehaald dat zij op hun website naast de nodige boeken voor het jaar, 



allerlei aanbieden dat zijdelings nuttig zou kunnen zijn (in hun ogen).  Dit is voor ouders niet 
altijd duidelijk.  Dit verraadt hun erg commerciële insteek. 
 

7. Rondvraag 
- de uitwisseling met Uppingham voor 2e jaars?   Het is onduidelijk of deze gaat doorgaan.   
Nieuws volgt ter gepaster tijde. 
- Smartschool liep niet goed – toetsresultaten kwam niet door en/of het lessenrooster in de 
toekomst kwam niet door.    Dit wordt opgelost.     
Het lessenrooster is de eerste 14 dagen nog ‘op proef’ om laatste aanpassingen te kunnen 
doen – het definitieve volgt en zal zo ook in de planningsagenda in de toekomst staan. 
- CO2 meters kwamen er naar aanleiding van Covid en zullen blijvend aanwezig zijn om 
luchtkwaliteit te meten.  Ramen zullen minder open zijn als vorig jaar, kipramen zijn een 
oplossing voor luchtkwaliteit.  Jas of trui zullen soms nodig zijn. 
- e-mails voor ons oudercomité op de website van de school ?   Zijn er dat veel ? 
De toegang komt weldra in orde. 
Addendum – toegang is er, rapportering op de volgende vergadering. 
- ons oudercomitépagina binnen de schoolwebsite : te bekijken wat aangepast moet worden. 
Data voor vergaderingen en verslagen zullen daar aanwezig zijn. 
 


