OUDERCOMITÉ 1STE GRAAD
VERSLAG VERGADERING – 13/09/2021
AANWEZIG:
VERONTSCHULDIGD:
VERSLAG:

Jan Baekelandt, Lars Desmet, Jorge Peeters, Inge Polspoel, Serge Prinsen, Stijn
Vanhove, Nele Van der Elst, David Vanreusel
An Willems, Gwen Ornigg
Inge Polspoel

BESPROKEN AGENDAPUNTEN
1. Verwelkoming & kennismaking
→ 5 nieuwe leden sluiten zich aan als lid van het oudercomité voor de 1ste graad (Waarvan 3 als vast
lid en 2 als helpende hand)
→ Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat het OC 1ste graad uit 9 vaste leden - 4 leden als helpende
hand - 1 directielid
2. Directie aan het woord: nieuws uit de school
→ Inschrijvingen 1ste graad:
- 338 leerlingen in het 1ste jaar + 30 leerlingen voor de A-stroom op de wachtlijst
- 345 leerlingen in het 2de jaar
- Groter aantal leerlingen in het 2de jaar door de uitbreiding van de B-stroom naar 2
klassen ipv 1 klas met in totaal 29 leerlingen.
→ Onthaaldag 1ste jaars: Deze is goed verlopen en positief onthaald zowel door de jongeren als door
de ouders. De 2de jaars zijn op 2 september gestart om de 1ste jaars op woensdag 1 september de kans
te geven de school rustig te leren kennen.
→ COVID-19
➔ De corona-maatregelen werden voor de start van het nieuwe schooljaar digitaal doorgestuurd
naar alle leerlingen en hun ouders.
- Buiten op de speelplaats mag het mondmasker af. Dit is geen verplichting.
- In het gebouw moet het mondmasker steeds gedragen worden.
- In de klas, mag op teken van de leerkracht het mondmasker afgedaan worden.
➔ Bij de start van het schooljaar in 1 klas in het 2de jaar 1 besmetting en 3 leerlingen die als
hoogrisicocontact aangeduid werden. Zij moesten de school dadelijk verlaten.
➔ Vaccinatiecentrum Kampenhout voorziet 1 dag op school voor vaccinaties. Meer informatie
hierover volgt nog.
➔ Alle maatregelen die na melding van een besmetting genomen dienen te worden, worden
bepaald door het CLB.
→ Taalscreening 1ste jaars:
- Verplicht vanuit de overheid
- In september en tegen het einde van het schooljaar een opvolgingsscreening
- Test wordt online afgenomen en het niveau van de vragen past zich aan aan de leerling
- Resultaten worden niet gedeeld, maar kunnen wel besproken worden tijdens het
oudercontact op aanvraag
→ Woensdag 6 oktober – Pedagogische studiedag. De leerlingen hebben een dag vrij.
→ Vrijdag 17 september staat er een sportdag op de agenda voor de 2de jaars. Keuze uit verschillende
sportmogelijkheden.
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→ Cyberpesten:
- Toneelvoorstelling voor alle 1ste jaars zal doorgaan in maart of april 2022
- Voordracht door ex-lid federale politie voor de 2de jaars in oktober 2021
→ De volledige campus kampt met een tekort aan leerkrachten voor specifieke vakken.
- In de 1ste graad is een voorlopige invulling gevonden voor het vak wiskunde.
- Nog nood aan leerkrachten voor de vakken godsdienst en Nederlands
→ In het kader van het beleid voor gelijke onderwijskansen (GOK-beleid) heeft de school (1ste graad) in
juni 2021 een brief ontvangen met de melding dat ze 19 GOK-uren krijgt. Dit is enkel van toepassing
op de leerlingen van de 1e graad. Het doel is om alle leerlingen gelijke kansen te bieden. 4
leerkrachten van de 1ste graad zullen een GOK-beleid uitwerken en mee uitvoeren. Er zal vanuit de
overheid ook controle uitgevoerd worden. De school zal verder contact opnemen met andere Don
Bosco scholen waar deze GOK-uren beter ingeburgerd zijn zodat ze kennis kunnen delen.
3. (Her)verkiezing voorzitter en bestuursleden (Ondervoorzitter, penningmeester)
→ Akkoord van alle leden voor volgende taakverdeling:
- Voorzitster
Inge Polspoel
- Ondervoorzitter
Lars Desmet
- Penningmeester
Jorge Peeters
4. Overzicht status financiën
→ Startbudget: €259.17
→ Vorig schooljaar heeft OC 1ste graad €1.600 geschonken ter ondersteuning van de projecten ten
voordele van de jongeren in de 1ste graad. Hiermee werd een deel van de toneelvoorstelling voor de
1ste jaars rond cyberpesten gefinanciert en er werd een bijdrage geleverd voor de zomerbar
georganiseerd voor de 2de jaars als afsluiter van het schooljaar.
→ Trooper: bedrag op 13 september: €406 – In juli werd er een storting gedaan van €102.92. De
opbrengst wordt verdeeld over de 2 OC’s. 1/3 voor de 1ste graad, 2/3 voor 2de en 3de graad.
5. Belangrijke data/helpende handen:
• Dag van de leerkracht: Dinsdag 5 oktober 2021
o Er wordt naar jaarlijkse traditie vanuit het OC een “corona-veilige” ontbijtmand voorzien
voor de leerkrachten.
• Oudercomités startevent: Zaterdag 16 oktober 2021
o Meer informatie hierrond wordt nog gedeeld met de leden van het OC.
• Oudercontact 1ste graad: Dinsdag 9 november 2021 + Dinsdag 16 november 2021
o Rond 20u is er een drankverdeling langs de lokalen georganiseerd door 2 à 3 leden van
het OC; Vrijwilligers mogen zich aanmelden.
• Eetdagen: Zaterdag 20 en zondag 21 november 2021
• Afhaling kerstrapport: vrijdag 24 december 2021
• Oudercontact 1ste: Donderdag 13 januari 2022 (Enkel op uitnodiging)
• Oudercontact 2de: Maandag 17 januari 2022 (Enkel op uitnodiging)
• Feest van Don Bosco: Vrijdag 28 januari 2022
• Thema-avond voor ouders: Donderdag 10 februari 2022
• Opendeurdag: Zaterdag 12 maart 2022
• Oudercontact 1ste graad: Donderdag 21 april 2022 (Enkel op uitnodiging)
• Fietscontroles
o Indien gewenst zullen enkele leden van het OC deelnemen aan deze controles
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o

Vraag om de leden te informeren als er een controle zou plaatsvinden

6. Voorstellen projecten 2020-2021
→ Snoep- en koekjesverkoop rond het kerstrapport: De concrete uitwerking moet nog besproken
worden.
→ Quiz: het oudercomité overweegt om een 2de editie van de Don Bosco quiz te organiseren, maar er
wordt pas een definitieve beslissing genomen in november. Datum: 5 februari 2022
→ Trooper: de campus blijft lid van de Trooper. Er kan een communicatie voorzien worden in oktober
om Trooper in de kijker te zetten.
7. Vergaderdata 2021-2022
• 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 (1ste graad + 2de & 3de graad)

8. Varia
→ Website – Rubriek Oudercomité – Aanpassingen mogen doorgegeven worden
→ 1ste jaars - uitleg over het huur vs koopsysteem van de boeken. Een duidelijke communicatie zal
voorzien worden bij het inleveren van de boeken.
→ Examens: toets- en taakvrije week. Voor sommige vakken waarvoor geen examens worden
afgenomen is het mogelijk dat er toch nog een taak wordt opgegeven.
→ Smartschool: door problemen met de drukker werd de communicatie mbt co-accounts nog niet
uitgestuurd naar de ouders. Dit wordt opgevolgd door de school

Volgende vergadering: Maandag 18 oktober 2021 om 20u.
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