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Siebe is afwezig wegens te veel gips (en boterhammen vergeten)
Agendapunten:

Project
Bezoek mensen Biotechnicum
Bezoek Brussel
Losse punten

Project
Alle leerlingen stellen even hun groep voor en lichten de werkwijze toe.
Opvallend is het grote enthousiasme van de meeste deelnemers.
Robbe heeft thuis karton en zal vragen of hij karton mag meebrengen.
Meester Francis en meester Erik herhalen dat de leerlingen altijd om extra raad of hulp
mogen aankloppen.
Bezoek mensen Biotechnicum
Vandaag bezoek gehad van twee leerkrachten van het Biotechnicum. Carmen en Carla
zijn komen kijken hoe we onze speelplaats kunnen heraanleggen. Met hun expertise en
ervaring kunnen zijn ons begeleiden om onze speelplaats kindvriendelijker,
educatiever, exploratiever en recreatiever te maken voor onze leerlingen.
Zij gaan nu een plan uittekenen dat wij willen voorleggen aan de leerlingen, de
leerkrachten, de schoolraad en de ouderraad. Als iedereen zijn gedacht heeft kunnen
zeggen, hopen we in het najaar aan de slag te gaan. Carla vertelde ons dat wij via
‘KBC’ subsidies kunnen krijgen voor dit project. De mensen van het schoolbestuur
kunnen Paul Hoogsteyns misschien hier eens over bevragen.
Bezoek Brussel
Er waren meer dan 300 inschrijvingen en we konden 27 workshops bijwonen. Het was
allemaal zeer leerrijk en de uiteenzetting over de nieuwe map van milieuzorg ‘Water’
was zeer duidelijk.
De mensen van de milieuboot waren ook aanwezig en ze vonden het een zeer groot
pluspunt dat onze leerlingen hun project zo goed uitwerken. Ze kijken er al naar uit om
een goed voorbereide groep op hun boot te krijgen. Zo werken we van de theorie naar
de praktijk.
In de namiddag ging het in onze werkgroep vooral over hoe beginnende leerkrachten
konden opgeleid worden voor ‘EDO’ (educatie duurzame ontwikkeling)
Losse punten
Opruim van de speelplaats.
Ouders aanspreken om materialen te verzamelen voor ons project.
Inbreng van onze raadsleden.
Volgende bijeenkomst: dinsdag 20 maart in de klas van meester Erik
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