Verslag MOS-leerlingenraad december 2011
Alexander is wegens ziekte afwezig.
Agendapunten:

Ontvangst op het stadhuis
Derde groene vlag
Milieuwinst
Leermuseum
Ouderraad
Losse punten

Ontvangst op het stadhuis
Hoe hebben jullie dit ervaren?
De lln vinden het een fijne erkenning en ze voelen het aan als iets speciaals.
Op deze manier wordt de MOS-werking in de verf gezet en erkend.
Een speciale dank ook voor onze acht leden omdat ze zich zo voorbeeldig gedragen
hebben op het stadhuis.
Derde groene vlag
We ontvangen van het schoolbestuur 500 euro om de speelplaats te verfraaien.
Meester Erik zal via de mensen van het Biotechnicum te Bocholt vragen een plan op te
stellen. Zij zijn ook een MOS-school en zo kan de ene school de andere helpen.
Voorlopig zal begin januari een eerste ontmoeting plaatsvinden.
Milieuwinst
Concreet, te voet naar de uitreiking van de groene vlag gaan i.p.v. auto’s in te
schakelen.
Welke ideeën hebben onze MOS-leden nog in petto.
Herbekijken van Carpooling stelt Toon voor. De leden zullen dat dan ook gaan
voorstellen in de klassen.
Verdeling:
Kleuters: Okke en Lore
Eerste en tweede leerjaar: Siebe en Lara
Derde en vierde leerjaar: Toon; Hannah en Robbe
Vijfde en zesde leerjaar: de leden zelf
Speelplaats opruimen
De lln van het vijfde zullen de speelplaats een eerste keer opruimen (uitgesteld in
november).
Als het weer het toelaat, zullen ze volgende week de speelplaats een poetsbeurt geven,
zodat de blaadjes opgeruimd zijn en we het nieuwe jaar met een propere speelplaats
kunnen starten.
De handschoenen zijn aangekomen, we kunnen ze dus gebruiken bij de opruim van de
speelplaats of voor andere gelegenheden.

Leermuseum derde graad
Door het overlijden van de vader van Juf Lea is het leermuseum wat op de achtergrond
geraakt. We moeten de draad terug oppikken.
Volgende week woensdag, 21 december om 10.40 uur, zullen de beide klassen gaan
samenzitten en worden de eerste werkplannen opgesteld.
Ouderraad
Het was leuk om een afvaardiging van onze ouderraad te hebben bij de uitreiking van
de groene vlag( Bedankt Okke voor de tijd en de interesse). We willen onze ouderraad
ook nog meer betrekken bij onze milieuwinst, want hier zitten zeker mensen bij die
ons kunnen helpen om echte milieuwinst te creëren. We zullen op een volgende
vergadering van de ouderraad onze verwachtingen uiten en voor de ‘nieuwe ‘ leden de
werking van onze werkgroep nog wat meer toelichten.
Losse punten
1. Het schoolbestuur laat weten dat de harken volgend boekjaar aangekocht zullen
worden en dat de extra vuilbak er niet komt.
2. Wij blijven vragen om de lichtknoppen te voorzien van tijdschakelaars en
drukknoppen voor de waterkraantjes aan de wasbakken.
3. We kunnen nog een tweede drinkwaterfonteintje krijgen van het stadsbestuur.
We moeten ze enkel aanvragen.

De lln vragen ook om een beloning oor de klassen die de fluovesten wel goed
dragen. We zullen met de andere leerkrachten een plan opstellen om die klassen te
belonen die de vestjes ook echt dragen en die klassen verdienen een extra speeltijd.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 10 januari in de klas van meester Erik

Verslag: Weltens Erik

