Verslag MOS-leerlingenraad januari 2012
Alle leden zijn aanwezig!
Agendapunten:

Nieuwjaarswensen
Limnet-vergadering
Ons project
Brief aan Ecopower
Mail van Bart Mundus
Losse punten

Nieuwjaarswensen
Bij het begin van het nieuwe jaar brengen we onze wensen aan elkaar over en hopen
op een succesvol werkjaar.
Limnet-vergadering
Omdat er in de volgende vergadering van Limnet gesproken wordt over vegetariërs,
wilde we wel eens weten wat onze leerlingen hierover weten en hoe ze denken over
deze levenswijze.
Ons project
Hoe staat het met de voorbereiding?
De lln van het zesde en vijfde leerjaar hebben een eerste brainstorming achter de rug.
We maakten een verdeling en zo kunnen ze verder om de groepen in te delen.
Volgende bijeenkomst met het vijfde en zesde leerjaar op 25 januari 2012.

Techniek (Alexander)
Waterkracht
Vervoer
Toestanden van water
Mens en water (Okke)
Watersport
Verbruik
Brandweer
Kringloop van het water (Siebe)

Drinkbaar water (Lara)
Milieuvervuiling

H2O ( Robbe)
Opwarming van de aarde
Rampen
Zoet en zout water
Geschiedenis (Toon)
Zuid-Willemsvaart

Aardrijkskunde (Hannah)
Bron tot monding
Zuid-Willemsvaart
Leven in water (Lore)
Dieren
Planten

Dit zijn de voorstellen uit de brainstorming die we een plaatsje probeerden te geven in
een schema. De 8 leden van de MOS-raad gaan hier nu mee verder en kijken wat
haalbaar is, wat toegevoegd of weggelaten kan worden.

Brief aan Ecopower
Dit is een producent van groene energie en we hebben hen gevraagd om eventueel
zonnepanelen op school te leggen. Ze hebben een voorstel ingediend dat nu door het
schoolbestuur bekeken zal worden .
Zodra zij vergaderd hebben, zullen ze ons iets laten weten.
Mail van Bart Mundus
Meester Erik vertelt over de mail. Wij hebben al nestkastjes voor gierzwaluwen, maar
we zullen toch mee op de kar springen om te bekijken of we er nog meer kunnen
hangen. De bedoeling is dat alle basisscholen van Bree meedoen.
Losse punten
Wanneer worden de lichtknoppen aan de toiletten aangepast?
Meester Francis zal nog kijken voor kraantjes met drukknoppen.
Afval zal deze week weer verwijderd worden van de speelplaats.
Batterijen kunnen nog altijd binnengebracht worden.
Na de examenperiode zal opnieuw contact gezocht worden met de mensen van het
Biotechnicum om de verfraaiing van onze speelplaats aan te pakken.

Oproep aan ouders die deze verslagen lezen: Als er mensen
zijn die ons kunnen helpen om zaken te realiseren i.v.m.
milieu op school of die de handen uit de mouwen willen
steken, aarzel niet en neem contact op met de MOS-raad.
DANK U WEL !!

Volgende bijeenkomst: dinsdag 7 februari in de klas van meester Erik

Verslag: Weltens Erik

