Verslag MOS-leerlingenraad april 2017
Agendapunten:

Evaluatie zwerfvuil
Evaluatie wereldwaterdag
Voorstelling powerpoint voor jury
Actie 'Ik deel'
Losse punten

Aanwezig:

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

Evaluatie zwerfvuil
Samen evalueren we de opruimactie.
De leerlingen vinden het wel belangrijk om aan die dag deel te nemen, niet alleen voor
het financiële aspect, maar ze zetten het milieuaspect echt wel op de eerste plaats.
Velen waren verwonderd over de enorme berg die verzameld werd (meer dan 100 kg)
en over de voorwerpen die gevonden werden.
Ze willen in de toekomst nog afval rapen omdat ze het toch wel een belangrijke
bijdrage vinden voor een beter milieu.
Wereldwaterdag

Viel ook in de smaak bij de leerlingen. Sommigen opteren voor een wandeling van 6
kilometer i.p.v. een wandeling van 3 x 2 kilometer.
Opvallend was ook dat de leerlingen de tweede wandeling, toen de bron was
opgedroogd en er geen water te vinden was, een oogopener vonden en dat het
inderdaad voor die mensen erg moet zijn als je moet stappen om aan water te geraken
en er is dan geen water meer.
Ook de kleuters van juf Rina hebben aan de wereldwaterdag deelgenomen en op hun
manier geleerd om zuinig met water om te gaan.
Voorstelling powerpoint
Meester Francis heeft weer een mooie voorstelling gemaakt over de werking van MOS
op onze school. Alle aspecten komen aan bod en we hebben samen gekeken of er geen
ontbrekende delen meer waren.
We hebben ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om de lln te wijzen op de
jurering van komende vrijdag op SAB waar onze 'pijler' de jury op bezoek krijgt om
hun MOS-werking te beoordelen.
Actie 'Ik deel'
Jeroen is niet langer de projectleider voor onze school. Maar we hebben beloofd om
toch nog een actie te ondernemen. We zullen eind juni bij 'Zamen Zomeren' een
tweedehandsbeurs op school in te richten en de opbrengst zou gaan naar een nog nader

te benoemen doel of doelen. Hier laten we de leerlingen van de MOS-raad de vrije
hand om te bepalen welke het goede doel of de goede doelen zouden kunnen worden.
Losse punten

Leo is op school geweest en heeft de lln uitgenodigd om deel te nemen aan bepaalde
projecten:
Opruim van het bijenhol
Restauratie van wiglo
Maken van nestkastjes
Bezoek aan ons peterbosje 'Ter Hans'.
Hooien aan de Vlasroterbeek
Een activiteit die we zelf kunnen plannen.
We hebben Leo natuurlijk al onze medewerking toegezegd.
Een opgestoken duim voor onze MOS-leden die steeds mondiger worden en beter hun
ideeën proberen te verkondigen en te verdedigen. Doe zo verder!!

Volgende bijeenkomst: dinsdag 9 mei om 12.00 uur in de klas van meester Erik,
breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

