Verslag MOS-leerlingenraad oktober 2013
Agendapunten:
Werken op de speelplaats
Bezoek aan de ouderraad
Afhalen van de vlag
Feestdag van 16 oktober
Provinciale uitreiking
Losse punten
Alle leden zijn aanwezig.
Werken op de speelplaats
De grondwerken zijn gedaan en het gras is ingezaaid.
We halen straks een grondzeil en later deze week wordt het rolgrind geleverd.
We zullen proberen om dit samen met de lln onder de speeltuigen te leggen.
Later op de dag zal de gemeente het verzamelde puin komen ophalen.
De planten werden besteld en zullen geleverd worden als de planten in rust zijn, het
Biotechnicum komt dan aanplanten.
Bezoek aan de ouderraad.
Afgelopen donderdag brachten we met de lln van het zesde leerjaar een bezoek aan de
vergadering van de ouderraad. Omdat er vele ouders in die ouderraad zitten die nog
kleuters hebben, wilden wij onze twaalfjarige MOS-beleving eens voorstellen.
De lln van het zesde kregen de kans om te vertellen over hun aandeel in de werking en
de nieuwe speelplaats werd toegelicht.
Afhalen van de vlag
In tegenstelling tot wat eerst werd gezegd zal het niet zo makkelijk zijn om met een
elektrische auto in Vilvoorde te geraken. Meester Erik zal opnieuw contact opnemen
met Martin Vanderstukken en voorstellen om op vrijdag 18 oktober de auto mogen te
gebruiken als we naar de provinciale uitreiking mogen gaan.
De lln van het zesde zullen een reisschema, voor bus en trein, opstellen voor dinsdag
15 oktober.
Feestdag 16 oktober
Er zijn al een aantal genodigden. Zij zullen het eerste deel bijwonen.
Dan gaan we verder in 3 groepen, een spelmoment, een knutselmoment en een tekenen gedichtenmoment.
Het is de bedoeling dat de vlag feestelijk onthaald wordt en dat iedereen een leuke
voormiddag zal beleven.

Provinciale uitreiking
Wij zijn door de provincie uitgenodigd op 18 oktober in Genk om de provinciale
uitreiking bij te wonen. Hier mogen alle leerlingen uit de MOS-raad mee.
Het zal hoogstwaarschijnlijk dan met de elektrische auto gebeuren, want deze afstand
is beter overbrugbaar.
Losse punten
Leen vraagt waarom we te voet of met auto’s naar de Vlasroterbeek gaan en niet met
de fiets.
Zij krijgt volgende vergadering een antwoord.
De laatste kleuterklas wil starten met een doppeninspecteur. De kleuters halen doppen
op in de klas en die worden dan gebruikt om geld in te zamelen om
blindengeleidehonden op te leiden.
Meester Erik wil de deelnemers mondiger laten worden. Een raad is pas een raad als
iedereen kan en wil zeggen wat hij of zij te zeggen heeft. Dus kom met jouw ideeën en
gedachten. We pikken er zeker dingen uit die we willen realiseren.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 5november om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
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