Verslag MOSMOS-leerlingenraad april 2015
Agendapunten:

Bezoek 26 mei
Actieplan
Nabespreking wereldwaterdag

Deze leden zijn aanwezig.

Voor het zesde: Bram, Sterre, Lucas, Lieke
Voor het vijfde: Catho, Jules en Sietse
Juf Rina, meester Francis en meester Erik

Bezoek 26 mei
Op dinsdag 26 mei komt een jury onze MOS-werking beoordelen.
We zullen die dag de lln van de MOS-raad moeten vrijroosteren zodat ze kunnen
deelnemen aan het gesprek.
We nodigen ook de burgemeester, de schepen van milieu en Leo Corstjens uit.
Op 25 mei komen we nog eens samen om enkele dingen te bespreken.
Actieplan
Samen bekijken we het MOS-actieplan.
Dit moet worden opgestuurd naar de jury.
Meester Francis en juf Rina zullen de nodige aanvullingen toevoegen.
Nabespreking wereldwaterdag
De wereldwaterdag was een voltreffer.
De wandeling viel heel goed in de smaak bij de leerlingen en de boodschap is weer
duidelijk overgekomen.
De namiddag op Sint-Augustinus was ook zeer geslaagd. Die leerlingen hadden er
echt werk van gemaakt om onze leerlingen een leerrijke namiddag te bezorgen.
Er waren heel toffe activiteiten en zeker de kleuters hadden een fijne mix van leren en
uitproberen.
Inkleding van de kleuterzithoek
Hoogstwaarschijnlijk willen we een ‘terras’ aanleggen in hetzelfde materiaal als de
afboording van de kleuterspeelhoek. Maar dit moet nog besproken worden met het
schoolbestuur en de ouderraad.
Losse punten
Enkele leerlingen hebben opgemerkt dat er tijdens de vakantie (Pasen) kinderen van de
kinderopvang niet zo zacht met de wiglo zijn omgegaan. Blijkbaar zijn er nog altijd
jongeren uit de buurt die over de platen klimmen en vuil achterlaten.
Niemand van de MOS-werkgroep weet waarom de haag van klimop gesnoeid werd. Er
was een afspraak met het Biotechnicum dat we deze zouden laten uitgroeien tot een

echte haag die dan door het Biotechnicum bijgesnoeid zou worden. Maar blijkbaar
heeft iemand anders beslist.
Volgende bijeenkomst: dinsdag 5 mei om 12.00 uur in de klas van meester Erik,
breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

