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Agendapunten:

Welkom aan de nieuwe leden
Waaraan werken voor derde groene vlag?
Planning MOS 2011-2012
Losse punten

Alle leden zijn aanwezig
Welkom aan de nieuwe leden
In het vijfde leerjaar heeft de stemming plaatsgevonden. De 4 zijn Lara, Robbe,
Hannah en Toon. Ze zijn hartelijk welkom en hopelijk gooien zij er zich zo in als de 4
leden die naar het middelbaar vertrokken zijn.
De 4 leden van het zesde blijven allemaal nog een jaartje langer op post.
We overlopen even wat we van deze kinderen verwachten en wat zij van de MOSwerking mogen verwachten.
Waaraan werken voor de derde vlag?
Nu alle participanten achter de MOS-werking staan, is het voor ons belangrijk om
voor een derde vlag te gaan. We kiezen resoluut voor: “Milieuwinst”. Dus letterlijk
alles wat bijdraagt aan winst voor het milieu draagt onze prioriteit. Afdrukken die niet
meer gemaakt moeten worden, worden ook niet meer gemaakt, besparen op water en
elektriciteit, durven bekijken hoe we anders naar school kunnen komen, hoe onnodige
verplaatsingen vermijden, …
Hier hebben we de hulp nodig van schoolbestuur, ouderraad, leerlingen, stadsbestuur
en de leerkrachten en …
Planning MOS 2011-2012
We kunnen heel moeilijk een concrete planning opstellen. We zitten met zo veel
organisaties die aan onze mouw trekken dat we moeilijk nog zelf veel kunnen plannen,
we moeten tenslotte ook nog lesgeven.
Wat zit zeker in de planning: verder werken aan het onderhoud van de Vlasroterbeek,
we krijgen het peterschap over een bos, de milieuboot, onderhoud van de speelplaats.
Elke klas heeft zijn eigen werkpunten en we willen in dit schooljaar met de derde
graad weer een educatief museum opbouwen.
Losse punten
De leden van de MOS-raad krijgen ook geen gedrukt exemplaar meer van het verslag
van de vergadering, maar kunnen dit verslag op de site van de school nalezen.
We wijzen alle leerlingen op het feit dat MOS van hun is, dus zij dragen voorstellen
aan, ze geven kritieken, zij voeren mee uit, zij organiseren en zij genieten van het feit
dat ze verkozen zijn en proberen het goede voorbeeld te geven.
Verdelen van de MOS-leden over de verschillende klassen zodat info zeer snel
verspreid kan worden.
Juf Margot en Juf Irène werken ook mee in de MOS-raad, maar ze zullen niet alle
vergaderingen bijwonen, bij de activiteiten zullen ze er wel zijn.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 4 oktober om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!

Verslag: Weltens Erik

