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don bosco haacht



www.aanmelden.school

inschrijven 

Infoavond 1ste jaar
Donderdag 10 maart 2022 om 20 u.
Dit infomoment is uitsluitend bedoeld voor ouders
van basisschoolverlaters. Je krijgt uitleg over de
werkwijze van inschrijven en digitaal aanmelden.

Opendeurdag 1ste graad
Zaterdag 12 maart 2022 van 11 u. tot 16 u.

Opendeurdag 2de en 3de graad
Zaterdag 7 mei 2022 van 11 u. tot 16 u.

Eerste jaar
Elke leerling die in september 2022 start in het
eerste jaar secundair onderwijs (1A of 1B) meldt
zich eerst digitaal aan via www.aanmelden.school.
De aanmeldperiode loopt van maandag 28 maart
2022 tot en met maandag 25 april 2022.

Hogere jaren
Vanaf de opendeurdag op zaterdag 7 mei 2022.
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ontdek onze school

Meld je hier aan.
Ga op virtuele

rondleiding door
onze school!

Meer informatie over het digitale aanmeldsysteem
vind je vanaf pagina 24.
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voorwoord

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. 

Vanuit onze christelijke waarden zitten begeleiding en een luisterend oor in ons DNA. We willen eerst en
vooral dat je je welkom voelt en goed in je vel zit.

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





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.

bartolomeo garelli kan fluiten
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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.
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Bekijk de lessentabel

1A Talentmodule stem

opties eerste jaar

Voor jou?

Wat leer je?







1A Talentmodule klassieke talen

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.

Bekijk de lessentabel
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Voor jou?

Wat leer je?



Voor jou?
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!

Wat leer je?
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 aan de hand van liedjesteksten. 
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Bekijk de lessentabel

1A Talentmodule taal en cultuur





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

Wat leer je?
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.

Bekijk de lessentabel
1B onthaalklas
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Voor jou?
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hoe maak je de juiste studiekeuze?

Maak een positieve keuze
Sta even stil bij wat jij wil. Wat vind jij voor jezelf de beste keuze? Kies voor die
dingen waar jij je goed bij voelt.

1

Kies niet overhaast
Maak een doordachte keuze. Kiezen doe je niet in een-twee-drie. Neem dus je tijd
om alles grondig uit te pluizen. Praat met mensen die klaarstaan om je te helpen.
Verzamel info. Daarna sta je sterk om te kiezen.

2

Laat je leiden door je talent
Talent is het hebben van een unieke gave, een natuurlijke aanleg. Als je doet
waar je goed in bent, dan vliegt de tijd en dan laad je je batterijen op. Wat is jouw
talent?
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4
Kies vanuit je motivatie
Iedereen heeft een aangeboren talent. Je motivatie zal er echter mee voor zorgen dat
je slaagt.

Zoek uit waar je goed in bent
Waar ben jij sterk in? Bepaal voor jezelf waar je goed in bent, ook los van de school.
Waarin ben jij geïnteresseerd? Wat wil jij in je leven bereiken? Welke beroepen
spreken je aan? Waar blink jij in uit? Dát wordt jouw richting.

5

Kies toekomstgericht
Aan welk profiel zal men in de toekomst nood hebben? Welke job kan niet vervangen
worden door een computer of een robot? 

6

Wist je dat al onze leerkrachten, graadcoöordinatoren, leerlingenbegeleiders, directie

en CLB-medewerkers je graag helpen je studierichting te kiezen?
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... ontdekken en proeven van
verschillende opties ...

Studieaanbod

Eerste graad Eerste jaar

1A - Talentmodule Klassieke talen

1A - Talentmodule STEM

1A - Talentmodule Taal en cultuur

1B - Onthaalklas

tweede jaar

2A - Klassieke talen

2A - STEM-wetenschappen

2A - Moderne talen en wetenschappen

2A - STEM-technieken

2A - Economie en organisatie
2A - Maatschappij en welzijn

2B - STEM-technieken

Gemoderniseerde 2DE graad: voor het 4de jaar vanaf schooljaar 2022-2023

... kiezen, bijsturen
en groeien ...

tweede graad verder studeren =

een must

verder studeren =

een optie

je bereidt je voor

op de arbeidsmarkt

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Grieks-Latijn

Latijn

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen

Technologische wetenschappen

Biotechnieken

Elektromechanische technieken

Elektrotechnieken

Mechanische technieken

Elektriciteit

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

DERDE GRAAD

Se-n-se & zevende jaar  

verder studeren =

een must

verder studeren =

een optie

je bereidt je voor

op de arbeidsmarkt

Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Elektriciteit-elektronica

Grieks-Latijn

Grieks-wiskunde

Humane wetenschappen

Industriële wetenschappen

Latijn-moderne talen

Chemie

Elektrische installatietechnieken

Farmaceutisch-technisch assistent

Elektrische installaties

Lassen-constructie

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Moderne talen-wetenschappen

Techniek-wetenschappen

Industriële ICT

Mechanische
vormingevingstechnieken

Mechanisch onderhoud

Vrachtwagenchauffeur

se-n-se jaar

Chemische procestechnieken

zevende jaar

Industrieel onderhoud

* secundair na secundair

*
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Elektromechanica

Wetenschappen-wiskunde





Don Bosco Haacht is een school midden in het groen. Onze ruime campus is vlot bereikbaar met de
fiets, het openbaar vervoer en de auto.

Wie 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.

bereikbaarheid
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wegwijs op onze school

Onthaal en centrale diensten

Eerste graad

Eerste en tweede graad

Tweede graad
F

Derde graad

Derde graad

Derde graad
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sportterreinen

Openleercentrum



Spel geeft ruimte aan je verbeelding
en fantasie. Door te spelen leer je omgaan
met anderen en ontwikkel je je sociale
vaardigheden.

Wij geven je de kans om te groeien, jezelf te
ontplooien, engagementen op te nemen
en verantwoordelijkheden te dragen.

Voor Don Bosco was geloof een
belangrijke pijler. Geloof helpt je als
jongere te groeien in het mens-zijn
in al zijn dimensies.

Wij leren je vertrouwen te hebben in jezelf.
Dat vormt de basis van waaruit je kan groeien
in het vertrouwen in anderen, de wereld
en de toekomst.

Met humor, gezelligheid, ruimte voor
het affectieve, samen vieren ... zorgen
wij voor verbondenheid.

Volwassen worden gebeurt met vallen en
opstaan. Onze school gelooft in jouw
groeikracht, ook als je vanuit een minder
gunstige startpositie vertrekt. 

Vreugde gaat over meer dan 'plezier
maken'. Waar vreugde is, komt energie en
creativiteit vrij en worden talenten
gestimuleerd.

waarden
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leerlingen aan het woord

Waarom Don Bosco Haacht?
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Je kan uit veel studierichtingen kiezen en
het is een grote school. 

Younes Assab
6de jaar mechanisch onderhoud

Ik voelde mij meteen thuis toen ik deze
school in het vijfde leerjaar bezocht. De
middenschool maakte de sprong van de
basisschool naar het middelbaar minder
groot. Er is een groot studieaanbod en de
school is goed bereikbaar. 

Axelle Stuckens
3de jaar Grieks-Latijn

Het is een warme school in een prachtige,
groene en veilige omgeving met veel
ruimte en mogelijkheden. Het schoolteam
zorgt voor een fijne vibe en je kan er als
leerling goed je eigen weg vinden. De
school zet elke leerling aan om het beste
in zichzelf naar boven te halen. 

Ine Wauters
6de jaar wetenschappen-wiskunde

Dit is een school waar ik mezelf kan zijn.
Ik vind het hier heel gezellig. 

Tom De Groef
1ste jaar talentmodule STEM







een simpelweg buitengewone school omdat...
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... er veel diversiteit is en de school veel kansen biedt.

Dave Kartik
6de jaar lassen-constructie

... er voldoende zorg is en ik altijd bij iemand terechtkan. 

Hannah Maes
6de jaar wetenschappen-wiskunde

... de leerkrachten je graag helpen, ook als
je mentale of fysieke problemen hebt. De
leerlingen en leerkrachten hebben veel
respect voor elkaar.

Kawtar Adda
3de jaar humane wetenschappen

... iedereen de kans krijgt om zijn talenten
te ontwikkelen. Het maakt niet uit hoe
rijk, dun of groot je bent of welke
huidskleur je hebt. Iedereen is hier gelijk.

Natalia Zielinska
2de jaar moderne talen en wetenschappen



mijn mooiste herinnering tot nu toe
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De sportdag was heel leuk want we gingen
kajakken. Ik en mijn vrienden hebben ons
doodgelachen.

Noah Crabbé
2de jaar STEM-wetenschappen

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
3de jaar humane wetenschappen

De bezinning dit schooljaar in Oostende en Brugge.

Kobe Demeuse
5de jaar elektrische installaties

De Nederlandreis in het tweede middelbaar.
De uitstappen die wij maakten en vooral de
sfeer en gezelligheid ‘s avonds. Het leukste
vond ik de fietstocht met de prachtige
omgeving. 

Xela Verbeeck
5de jaar Latijn-wiskunde-wetenschappen





don bosco haacht in 1 woord
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Samenzijn

Ruimte
Initiatieven

Top

Diversiteit

Groot

Groeimogelijkheden
Veelzijdig

Groen

Leerrijk

Behulpzaam

Zorgzaam

Buitengewoon

Inspirerend

VerwelkomendUniek

Memorabel

Hartverwarmend

SportiefVerbondenheid

Uitstappen





digitaal aanmelden

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het
pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze
kunnen inschrijven. 

We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.

We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan een van onze deelnemende scholen effectief
inschrijven. 

Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.

Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in
te schrijven.
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maandag 28 maart 2022
t.e.m. maandag 25 april 2022 

Aanmeldperiode

Communicatie resultaat toewijzing
Start inschrijvingen toegewezen leerlingen

donderdag 5 mei 2022

maandag 9 mei 2022 

Start vrije inschrijvingen

donderdag 2 juni 2022

Einde inschrijvingen
toegewezen leerlingen



1A is bestemd voor leerlingen die een
getuigschrift basisonderwijs ontvangen. 

1B is bestemd voor leerlingen die geen
getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Hoe aanmelden?

Je meldt aan vanaf 28 maart 2022 (14 u.) tot en
met 25 april 2022 (14 u.) via de website
www.aanmelden.school.

Wat heb je nodig om aan te melden?

Een computer met internet en een e-mailadres.

Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op
de kids-ID, de isi+-kaart of op een klever van het ziekenfonds.

Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer
van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.
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Stappenplan

1 Account maken
· Je surft naar https://aanmelden.school.

· Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.

· Je kiest ‘ik heb geen account’.

· Je registreert je voornaam, naam, telefoon, e-mailadres en wachtwoord.

· Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account via de link in de mail.

2 Kind aanmelden
· Je surft naar https://aanmelden.school.

· Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.

· Je kiest ‘ik heb een account’ en je logt in.

· Je geeft de gegevens van je kind op en je dient je schoolkeuzes in.

· Je ontvangt een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste mails).

· Je controleert de gegevens van de e-mail op eventuele fouten.

3 Mail
· Je ontvangt een e-mail op 05/05/2022 met het resultaat van je toewijzing. 

· In de e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.

4 Inschrijven
· Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren.
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Ordening en toewijzing

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk
kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle
aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. 

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur.
Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. Dit alles gebeurt in
aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder. 

Er zijn 3 resultaten mogelijk: Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.

Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school
en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen
via de website.

Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen
waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

Opgelet: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar
dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden. 

Voorrangsgroepen
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Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school; ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en
-zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben

Kinderen van personeel van de secundaire school



Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de
broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

Indicator- en niet-indicatorleerlingen

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

Het gezin ontving een schooltoeslag in 2020-2021 of 2021-2022.

De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede
leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij
aan een of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dat niet, dan komt de leerling achteraan de lijst van niet-indicatorleerlingen. 

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 9 mei 2022.

Heeft de school vrije plaatsen?
Ja

Neen

Meer informatie over het digitale aanmeldsysteem? Surf naar https://aanmelden.school of mail naar info@aanmelden.school.

Je kan je kind inschrijven.

Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.
Wacht dus niet en meld zeker aan! 
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https://aanmelden.school/


Don Bosco Haacht (officieel)

contact volg ons op sociale media

Stationsstraat 87-91
3150 Haacht donboscohaacht

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


