Volg onze activiteiten via www.dbhaacht.be/oc of mail ons via oudercomite.ms@dbhaacht.be
Waarom een oudercomité?
✓
✓
✓
✓

Brug tussen directie, leerkrachten, ouders en leerlingen.
Vertegenwoordiging van de stem van de ouders op school.
Bron van ideeën en suggesties voor allerlei aspecten van het schoolleven.
Ondersteuning van het opvoedingsproject van de school.

Wat doet een oudercomité?
✓ We gaan in dialoog met directie en leerkrachten via regelmatige vergaderingen en fungeren als spreekbuis voor
ouders. Je kan bij ons terecht met je vragen, opmerkingen en suggesties over de werking van de school via:
oudercomite.ms@dbhaacht.be.
✓ We werken mee aan allerlei initiatieven die de leerlingen ten goede komen, dragen ons steentje bij voor de
veiligheid van onze jongeren en steken een helpende hand toe bij bepaalde schoolactiviteiten.
✓ We bieden financiële ondersteuning bij een aantal projecten op school en aan het Solidariteitsfonds (steun aan
leerlingen die het minder breed hebben, zodat ze ook kunnen deelnemen aan activiteiten op school).

Onze activiteiten tijdens het schooljaar 2021-2022:
✓ Overzicht vergaderingen (Afhankelijk van de corona-maatregelen virtueel of in het gebouw van de Middenschool):
• Maandag 13 september 2021 van 20u tot 22u
• Maandag 18 oktober 2021 van 20u tot 22u
• Maandag 29 november 2021 van 20u tot 22u (*)
• Maandag 24 januari 2022 van 20u tot 22u
• Maandag 14 maart 2022 van 20u tot 22u (*)
• Maandag 9 mei 2022 van 20u tot 22u
(*) gemeenschappelijke vergaderingen voor de 2 oudercomités (Middenschool & Bovenbouw)
✓ Teamevent oudercomité: zaterdag 16 oktober 2021
✓ Thema-avond: donderdag 10 februari 2022

Heb je interesse om deel uit te maken van het oudercomité?
✓ Ja, als actief lid. Dan ben je welkom op onze vergaderingen waarbij je agendapunten mag voorstellen en kan
bijdragen aan de gesprekken. Daarnaast doen we graag een beroep op jou als helpende hand tijdens
evenementen die georganiseerd worden (e.g. eetdagen, opendeurdag, thema-avond). Weliswaar zonder
verplichting. Heb je interesse in onze werking, dan ben je alvast welkom op onze eerste vergadering op maandag
13 september om 20u.
✓ Ja, als steunend lid. Dat kan door een zelf gekozen bijdrage te storten op rekeningnummer BE75 4316 1421 2151
met referentie “bijdrage OC + voornaam en naam leerling”. Deze bijdrage zal nuttig geïnvesteerd worden ten
voordele van de leerlingen.
www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/donboscohaacht

Inschrijven kan met onderstaand invulformulier dat overhandigd mag worden aan het secretariaat ofwel via mail naar
oudercomite.ms@dbhaacht.be. Je ontvangt dan een uitnodiging voor onze vergaderingen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER Oudercomité Middenschool (Actief lid – Steunend lid – Helpende hand*)
Naam : ....................................................... Ouder van : ....................................................... Klas : …..........
Adres : ...........................................................................................................................................................
Telefoon : ....................................................... E-mail : .................................................................................
*schrappen wat niet past

