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Infoavond 1ste jaar

Dinsdag 28 februari 2023
om 20 u.

Dit infomoment is uitsluitend bedoeld
voor ouders van basisschoolverlaters.
Je krijgt uitleg over de werkwijze van

inschrijven en digitaal aanmelden.

o n t d e k k e n

Opendeurdag 1ste graad

Zaterdag 4 maart 2023
van 11 u. tot 16 u.

Opendeurdag 2de en 3de graad

Zaterdag 13 mei 2023
van 11 u. tot 16 u.

Op zoek naar een school waar je talenten volop kansen krijgen?
Dan ben je bij Don Bosco Haacht aan het juiste adres!
Maak kennis met onze school, de leerkrachten en het

studieaanbod tijdens onze opendeurdagen.

i n s c h r i j v e n

Elke leerling die in september 2023 start in het eerste jaar secundair onderwijs (1A of 1B) meldt zich eerst digitaal aan
via www.aanmelden.school. De aanmeldperiode loopt van maandag 27 maart 2023 tot en met vrijdag 21 april 2023.

1ste jaar

Vanaf de opendeurdag op zaterdag 13 mei 2023.

hogere jaren
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Beste leerling

Je zit boordevol dromen om je toekomst zelf in handen te nemen. Wij willen jou
daarbij helpen door je talenten volop kansen te geven. 

De overstap naar een middelbare school is niet evident. Precies daarom leer je bij
ons geleidelijk aan op je eigen benen staan. We kiezen heel bewust voor een brede
eerste graad. Dat betekent dat alle leerlingen uit de lagere school bij ons van harte
welkom zijn. De eerste twee jaar kan je proeven van allerlei vakken en
verschillende richtingen. Pas op het einde van het tweede jaar moet je kiezen voor
een bepaalde studierichting. Die eerste twee jaar krijg je ook de luxe van een eigen
schoolgebouw en een eigen speelplaats met middagactiviteiten. Zo krijg je rustig
de tijd om je aan te passen aan de middelbare school.
 

Don Bosco wil voor jou een school zijn waar je talenten volop kansen krijgen.
Daarom is ons studieaanbod erg uitgebreid, en ook op sportief en cultureel vlak
blijf je zeker niet op je honger zitten. 

We willen eerst en vooral dat je je welkom voelt en goed in je vel zit. Vanuit onze
christelijke waarden mag ieder zichzelf zijn. Bij vragen en problemen vind je
steeds een luisterend oor en zoeken we samen met jou naar de beste oplossing.

Blader maar eens door deze brochure en surf eens naar onze website
www.dbhaacht.be. Kom zeker naar onze opendeurdagen of maak een afspraak
om onze school te leren kennen. 

Welkom op Don Bosco Haacht

Geert Leenknecht
Algemeen directeur

v o o r w o o r d
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E e n  k l e i n e  s c h o o l  o p  e e n  g r o t e  c a m p u s

We willen jou op een rustig tempo laten kennismaken met onze campus. 
Het aparte schoolgebouw met eigen speelplaats en refter zorgt ervoor dat jij je snel thuis zal voelen.

a p a r t  s c h o o l g e b o u w

4





Als leerling uit de eerste graad kan je
tijdens de speeltijd vertoeven op een

eigen speelplaats, midden in het groen.
Is het minder mooi weer? Dan kan je
terecht op de overdekte speelplaats. 

Angelina, leerling uit het eerste jaar,
vertelt je graag meer over de eerste

graad. Scan de QR-codes die je op de
pagina's vindt en laat je mee

op sleeptouw nemen!

e i g e n  s p e e l p l a a t s  
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Wanneer de bel gaat om 12.05 u. start het
middagspel. Vooraleer je naar je middagactiviteit

gaat, stop je je boekentas weg. Dat kan in een locker.
 

Middagspel betekent dat je kan deelnemen aan
sportieve of ontspannende activiteiten op het

speelterrein, de speelplaats of in de klas.
 

M i d d a g s p e l  
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Het middagspel eindigt om 12.30 u.
Dan is het tijd om te gaan eten in de
refter. Daar heb je jouw vaste plaats.

 
Als je dat wil, kan je hier een kom soep of

een gezonde koek kopen. Daarvoor
bestel je eerst bonnetjes aan de kassa.

r e f t e r
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Een heel team van opvoeders,
leerkrachten, leerlingenbegeleiders …

staat vanaf de eerste schooldag
voor jou klaar.

 
Wij zijn een school waar ruimte is voor

aparte vragen van aparte leerlingen, en
waar ook aparte oplossingen mogelijk

zijn. De gemiddelde leerling bestaat niet.
Iedereen is uniek en dat respecteren wij. 

i n d i v i d u e l e  b e g e l e i d i n g
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Onderzoek jij graag waarom de dingen in de natuur gebeuren
zoals ze gebeuren? Ben jij graag bezig met construeren, bouwen
…? Werk je graag samen? Dan is STEM iets voor jou!

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en
Mathematics. Maar het is veel meer dan enkel deze elementen. In
het vak STEM gaat het over het oplossen van een maatschappelijk
probleem door het gebruik van techniek en wetenschap.

Bekijk de lessentabel

Voor jou?

o p t i e s  e e r s t e  j a a r

1 A  T a l e n t m o d u l e  s t e m

Wat leer je?
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Bekijk de lessentabel
1 A  T a l e n t m o d u l e  k l a s s i e k e  t a l e n

Ben jij geboeid door de cultuur van de Grieken en de Romeinen?
Laat jij je graag meeslepen door verhalen uit de klassieke
oudheid? Vind je het een uitdaging om zoveel mogelijk nieuwe
woorden bij te leren? De talentmodule Klassieke talen is je op het
lijf geschreven!

In het eerste jaar starten we uiteraard met het aanleren van de
uitspraak. Vervolgens besteden we heel wat tijd aan de vervoeging
van de werkwoorden en aan de verbuiging van de naamwoorden.
Langzamerhand zullen de naamvallen voor ons geen geheimen
meer hebben. Stap voor stap leren we eerst een eenvoudige zin
ontrafelen, maar al heel snel lezen én vertalen we korte Latijnse
teksten.

Voor jou?

Wat leer je?
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Bekijk de lessentabel

1 A  T a l e n t m o d u l e  t a a l  e n  c u l t u u r

Kan jij dat spannende boek moeilijk wegleggen? Heb je geen
schrik om op vakantie in Frankrijk zelf je ijsje te bestellen? Brul jij
steeds je lievelingsliedje in het Engels mee? Kies voor de
talentmodule Taal en cultuur en laat je helemaal onderdompelen
in een taalbad Frans, Engels en Nederlands!

Gedurende 2 lesuren stappen we af van de klassieke taallessen en
verdiepen we ons in teksten, liedjes, gedichten, strips … en
duiken we in de cultuur die deze taal met zich meebrengt. We
leren meer over onze landgenoten aan de andere kant van de
taalgrens en onderzoeken bijvoorbeeld het verschil tussen Brits
en Amerikaans Engels aan de hand van liedjesteksten. 

Voor jou?

Wat leer je?
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Bekijk de lessentabel

1 B  o n t h a a l k l a s

Je start in 1B als je geen getuigschrift van het basisonderwijs hebt.

In 1B wordt de belangrijkste leerstof van de lagere school nog eens
herhaald. Je leert meer al doende en nieuwe leerstof wordt op een
rustige manier aangebracht. Voor bijna alle vakken krijg je les van
twee leerkrachten zodat je goed begeleid kan worden.

Voor jou?

Wat leer je?
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Biotechnieken

Elektromechanische technieken

Elektrotechnieken

Mechanische technieken

1B 
Onthaalklas

2B
STEM-

technieken

2A
Economie en
organisatie

2A
STEM-

technieken

eerste graad

... kiezen, bijsturen
en groeien ...

tweede graad
Biotechnologische

STEM-wetenschappen

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Grieks-Latijn

Latijn

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen

Technologische wetenschappen

Elektriciteit
Mechanica

... ontdekken
en proeven van
verschillende
opties ...

1A
Talentmodule

Klassieke
talen

1A
Talentmodule

STEM

1A
Talentmodule
Taal en cultuur

2A
Klassieke

talen

2A
STEM-

wetenschappen
 

2A
Moderne talen

en
wetenschappen

2A
Maatschappij

en
welzijn

Moderne talen (o.v.)

s t u d i e a a n b o d

verder studeren =

een must

je bereidt je voor

op de arbeidsmarkt

verder studeren =

een optie
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Elektrische installaties

Lassen-constructie

Mechanische
vormgeving (o.v.)

Preventief onderhoud
machines en installaties

... worden wat je wil,
willen wat je wordt ...

vijfde jaar
Biotechnologische en chemische

STEM-wetenschappen
Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Grieks-Latijn

Grieks-wiskunde

Humane wetenschappen

Latijn-moderne talen

Biotechnische en chemische
technieken

Elektromechanische technieken

Elektrotechnieken

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Moderne talen-wetenschappen

Technologische wetenschappen
en engineering

Industriële ICT

Mechanische
vormgevingstechnieken

Informatica- en
communicatiewetenschappen

Wetenschappen-wiskunde

Gemoderniseerde 3de graad: voor het 5de jaar vanaf schooljaar 2023-2024

Mechatronica (o.v.)
Moderne talen (o.v.)

Sportwetenschappen (o.v.)

verder studeren =

een must

je bereidt je voor

op de arbeidsmarkt

verder studeren =

een optie

Vrachtwagenchauffeur
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Elektrische installaties

Lassen-constructie

Mechanisch onderhoud

Vrachtwagenchauffeur

... worden wat je wil,
willen wat je wordt ...

zesde jaar
Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Grieks-Latijn

Grieks-wiskunde

Humane wetenschappen

Chemie

Elektrische installatietechnieken

Farmaceutisch-technisch assistent

Industriële ICT
Mechanische

vormgevingstechnieken

Elektriciteit-elektronica
Elektromechanica

Industriële wetenschappen

Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Moderne talen-wetenschappen

Techniek-wetenschappen

Wetenschappen-wiskunde

Se-n-se & zevende jaar  
se-n-se

Chemische procestechnieken

zevende jaar

Industrieel onderhoud

(secundair na secundair)

voor schooljaar 2023-2024

verder studeren =

een must

je bereidt je voor

op de arbeidsmarkt

 

verder studeren =

een optie
verder studeren =

een must

je bereidt je voor

op de arbeidsmarkt

verder studeren =

een optie
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B

C

D

E

G

A

E

F

A

B

C

wegwijs op onze school

Onthaal en centrale diensten

Eerste graad

Eerste en tweede graad

Tweede graad
F

Derde graad

Derde graad

Derde graad

D

G

sportterreinen

Openleercentrum
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b e r e i k b a a r h e i d

Veel van onze leerlingen komen elke dag met de fiets naar school. Fietsen is
gezond en we moedigen het dan ook aan. Bovendien zijn er tal van veilige

fietsroutes die naar onze school leiden. Op www.dbhaacht.be kan je een kaart
raadplegen die de veiligste routes aanduidt om naar onze school te trappen.

fiet
s

openbaar vervoerWie met de bus naar school komt, heeft de luxe om in de school zelf op te
stappen. Don Bosco Haacht heeft een goede samenwerking met De Lijn.
Voor meer informatie over de lijnbussen kan je terecht op onze website
www.dbhaacht.be. Op wandelafstand van de school kan je ook met de

trein naar Mechelen of Leuven via het station van Haacht.
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Op een dag ontmoette Don Bosco een jongen van 16. Hij was door
de koster net weggestuurd omdat hij niet deugde als misdienaar.
‘Hoe heet je?’ vroeg Don Bosco. ‘Bartolomeo Garelli,’ antwoordde
de jongen. ‘Vanwaar kom je?’ ‘Uit Asti.’ Don Bosco ging verder: ‘Leeft
je vader nog?’ ‘Nee.’ ‘Leeft je moeder nog?’ ‘Nee.’ ‘Hoe oud ben je?’
‘Ik ben zestien jaar.’ Don Bosco kende de nood van vele jongeren die
zonder vader en moeder in armoede ronddoolden. Hij vroeg: ‘Kan je
lezen?’ ‘Nee.’ ‘Kan je schrijven?’ ‘Nee.’ ‘Kan je zingen?’ ‘Nee,’
antwoordde de jongen, ‘ik kan niets!’  Toen vroeg Don Bosco: ‘Kan je
misschien fluiten?’ De jongen zijn gezicht klaarde op. Door een
voorzichtige lach heen klonk ‘… Ja.’ Don Bosco had iets positiefs in
hem gevonden. Bartolomeo Garelli was de eerste jongen die Don
Bosco van straat haalde. De eerste van een lange rij.
 
In navolging van Don Bosco vinden wij het belangrijk dat iedereen
zijn eigen talenten ontdekt en ontwikkelt. Ook jij kan samen met
ons ontdekken waar je goed in bent en er zelfs in uitblinken.
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l e e r l i n g e n  a a n  h e t  w o o r d

Don Bosco Haacht blinkt echt uit in sport. Hier op school doen ze hun best om
iedereen aan het sporten te krijgen. Zo spelen we een middag per week samen

met onze klas een spel. Dat is sportief, leuk én goed voor de groepsband.

Marit VanRyckeghem,
2de jaar Klassieke talen

De mooie en professionele werkruimtes op school
zijn een groot pluspunt!

Giuseppe Angiolillo,
6de jaar Lassen-constructie

Je wordt hier als leerling ondersteund waar nodig.

Len Van Den Bosschelle,
4de jaar Elektrotechnieken

Ik heb mooie herinneringen aan de prestatieloop. Het zorgt voor
een leuke namiddag vol competitie, zo leer je elkaar beter kennen.

Het verkleden en de hotdogs maken het lopen ook veel leuker. 

Inès Vanderhoeven,
4de jaar Humane wetenschappen
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Ik heb zelf schoolgelopen in Don Bosco Haacht en heb veel mooie
herinneringen aan deze tijd. Het Don Boscofeest, de vele excursies, de
naschoolse sport … De keuze om leerkracht te worden, vindt ook daarin
zijn oorsprong. Ik heb het geluk om hier les te geven op de betrokken en
creatieve manier waarop ik het heb ervaren. Ik ben zelf een aantal jaren
mee geweest op Bergkamp in de kookploeg en als organisator, de perfecte
manier om samen met de leerlingen op tocht te gaan.

l e e r k r a c h t e n  a a n  h e t  w o o r d

Wat het zo leuk maakt om in een
Don Boscoschool les te geven, is de

verbondenheid met de leerlingen die je
ervaart. Je staat niet enkel vooraan in de

klas, maar je begeeft je tussen hen om hen
zo goed mogelijk te begeleiden in hun

leerproces. Ze krijgen de nodige vrijheid
en het vertrouwen om te groeien en hun

eigen sterktes te ontdekken. Ook als het
even minder goed gaat, zoekt de school

mee naar oplossingen. Daarnaast krijg je
de kans om samen allerlei activiteiten te

beleven.  Dergelijke momenten
doorbreken  de dagelijkse sleur van de

lessen en verspreiden een ongekend
gevoel van samenhorigheid en vreugde

doorheen de school. Zo vierden we vorig
jaar nog het zestigjarige bestaan van Don

Bosco Haacht met een festival: een
onvergetelijke dag voor alle aanwezigen!

Dankzij mijn jaren als leerkracht in Don Bosco Haacht heb ik geleerd dat je met
de twee salesiaanse pijlers van de hartelijkheid en de redelijkheid bij
jongeren - over de generaties heen - eigenlijk best wel veel op gang kan
brengen. Dit engagement bovenop je lesopdracht maakt dat lesgeven op deze
school nooit saai wordt. Het is hier altijd meer dan les volgen en les geven. Don
Bosco Haacht is een grote school en daardoor kan je veel acties op touw zetten
die je dan meestal in klasverband of per jaar organiseert. Dat geeft je dan weer
het gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Aan verbondenheid en
vertrouwen moet je werken, maar vele schouders maken licht werk. Als
leerkracht heb ik altijd ervaren dat er voor leerlingen en leerkrachten ruimte
was om te groeien en als ik leerlingen zie evolueren naar zelfstandige
studenten of werknemers, dan geeft mij dat enorm veel voldoening. 

Maarten Depiere, oud-leerling en leerkracht 1ste graad
Maxim De Rouck, leerkracht 2de & 3de graad

Liesbet Depreeuw, leerkracht 3de graad
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Maak je in september 2023 de overstap naar het secundair onderwijs (1A of 1B)? En wens je je in te schrijven in onze school?
Dan moet je je eerst online aanmelden via de website aanmelden.school. Daar geef je aan naar welke school (of scholen) je
het liefst wil gaan.

De aanmeldperiode start  op maandag 27 maart 2023 (14 u.) en loopt tot en met vrijdag 21 april 2023 (14 u.).
Ook wanneer je tot een voorrangsgroep behoort, moet je je aanmelden via aanmelden.school.

d i g i t a a l  a a n m e l d e n

Maandag 27 maart 2023
t.e.m. vrijdag 21 april 2023 

Aanmeldperiode

Donderdag 11 mei 2023

Communicatie resultaat toewijzing
 

Start inschrijvingen toegewezen leerlingen
 

Dinsdag 16 mei 2023 

Start vrije inschrijvingen

Maandag 12 juni 2023

Einde inschrijvingen
toegewezen leerlingen

27

https://aanmelden.school/
https://aanmelden.school/


contact

Stationsstraat 87-91   3150 Haacht

016 61 79 80            info@dbhaacht.be            www.dbhaacht.be

Don Bosco Haacht (officieel)

volg ons op sociale media

donboscohaacht

donboscohaacht_


