Verslag MOS-leerlingenraad november 2016
Agendapunten:

Subsidie
Wedstrijd
Activiteiten
Uitnodiging
Losse punten

Alle leden zijn aanwezig:

Timon, Vic, Julie en Luna voor het zesde leerjaar
Klaas, Loïs, Matisse en Sofie voor het vijfde leerjaar
Juf Rina, meester Francis en meester Erik

Subsidie
We hebben dankzij de provincie weer recht op een subsidie. Deze dient om de werken
op onze speelplaats te voltooien. De vraag gaat nu naar de leerlingen om te kijken wat
zij in de natuurboxen willen steken.
Wedstrijd
Luminus heeft een wedstrijd uitgeschreven voor scholen en er worden twee
'smartflowers' met zonnepanelen uitgeloot. Onze school wil haar realisaties ook
kenbaar maken en zal daarom twee dingen insturen. Meester Francis maakt een nieuw
web met al onze MOS-participanten op en juf Rina gaat een collage maken in de vorm
van een boom.
Voor vrijdag 11 november moet alles binnen zijn.

Activiteiten
Meester Erik vraagt nogmaals aan alle leerlingen uit de MOS-raad om met een MOSuitdaging te komen zodat we iets nieuws kunnen realiseren.
Een nieuwe oproep naar borstelaars voor onze speelplaats. Het mag ook gedaan
worden door leerlingen die niet in de MOS-raad zitten.
.
Uitnodiging

In Hasselt gaat op 10 december de LIMNET-contactdag door. Hier zie je wat er
allemaal staat te gebeuren.

Natuurcirkels
Over natuur en systeemdenken
Het ecosysteem van de waterbiotoopstudie - Jos Eykens, LIKONA | Duurzaamheid en
systeemdenken... een speelse kwestie? Jazeker! - Myriam Philippens, Broederlijk Delen
| Wandelonderzoek - Muriel Geldhof, De Helix | Vooruitstrevende stortplaatsontginning - Maurice
Ballard, CleantechPunt | Design van het leven (biomimicry) - Christiaan Thoen, Bio-Mens | Je hebt
een punt... Djapo trekt (je over) de streep - Stijn Loenders, Djapo | 50 tinten groen: ontwerpen
van een veelzijdige speelplaats - Geert Heynickx, Biotechnicum | Ecolunch - Hilde Vanderlinden,
PNC | Ontwikkelingsmethodiek voor het gesprek mens-natuur - Rudy Vandamme,
Ontwikkelingsinstituut | Natuurvoordelen - Lieven De Smet, INBO | Klimaatwandeling - Eric Bamps,
PNC | Pearltrees: circulaire economie in beeld - Veroniek Lemahieu, OVAM | Duurzame
OntwikkelingsDoelen - DODden richting 2030 - Herwig Nulens, PNC | Duurzaam leren binnen
opleidingen - Evelien Verdonck, PXL-Tech
Het volledige programma is beschikbaar via www.limnet.be.

Losse punten
Het water in de toiletten ruikt niet meer fris. Hoogstwaarschijnlijk is de filter niet
meer goed. We zullen de vraag doorspelen om te kijken of de filter moet vervangen
worden.
Een dankuwel voor Sofie en haar papa voor de lekkere tractatie.
We stellen kort het project 'Ik deel' voor aan de leerlingen. We zullen met de
leerkrachten nog afspreken wat er staat te gebeuren en wie wat voor zijn rekening zal
nemen.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 13 december om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee! Matisse zijn worstenbroodjes.
Verslag: Weltens Erik

