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Welkom aan de directeur en de nieuwe leden
Brief van Philippe Plessers
Afhalen van de vijfde vlag
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Overleg schoolbestuur en ouderraad
Losse punten

Aanwezig:

Dieter, Ella, Eline en Noah voor het vijfde leerjaar
Sofie, Loïs en Klaas voor het zesde leerjaar
Juf Rina, juf Nele, meester Francis en meester Erik
Matisse was zijn boterhammen vergeten en dus niet aanwezig.
De directeur kon niet aanwezig zijn omdat er ouders op bezoek waren.

Punten:

Welkom aan de directeur en de nieuwe leden
Brief van Philippe Plessers
Afhalen van de vijfde vlag
Meten is weten
Overleg met schoolbestuur en ouderraad

Welkom aan de directeur en de nieuwe leden
De stemronde in het vijfde leerjaar is achter de rug en heeft vier nieuwe
leden opgeleverd. Welkom en hopelijk voelen jullie je hier snel thuis en
brengen jullie nieuwe ideeën aan.
Onze directeur is nu verhinderd, maar hij wil absoluut de vergadering
bijwonen, dus zal het voor volgende keer zijn.
Brief van Philippe Plessers
Philippe heeft weer een aantal zaken voor ons opgezocht. Hij heeft ons laten
weten dat we snel werk moeten maken van de subsidies en dat hij ons graag
wil helpen met de voorbereiding op de groene-vlag-uitreiking in Gent waar we
de werking van onze leerlingenraad mogen voorstellen.
Hij zal binnenkort (donderdag 07/09/2017 om 10.00 uur) op school komen om
een aantal dingen te regelen of op punt te zetten.

Afhalen van de vijfde vlag
Meester Francis en meester Erik hebben de reisweg al eens van naderbij
bekeken en het zou een treinreis worden van meer dan 3 uur (afhankelijk of je
van Neerpelt of Hamont vertrekt).
Maar omdat SAB ook haar groene vlag mag afhalen zou stad Bree kunnen
kijken om een alternatieve manier om samen naar Gent te reizen.

.

Meten is weten
We willen werk maken van een klimaattraject.
De raad van de jury is niet in dovemansoren gevallen. Wij gaan hier echt werk
van maken. We gaan heel veel meten en de gemeten resultaten op papier
zetten. Juf Nele ontwerpt een papier waar we onze metingen kunnen noteren.
Dagelijks zullen we de neerslag, windrichting en temperatuur meten
(temperatuur van 10.30 uur) en verder zullen we de watermeter ook noteren.
Wekelijks zullen we het gasverbruik noteren.
We zullen ook contact opnemen om ons met raad en daad te laten bijstaan.
Overleg schoolbestuur en ouderraad
Deze avond gaat het overlegmoment door met de ouderraad en het
schoolbestuur. We zullen kijken hoe we de subsidies juist kunnen spenderen en
hoe we alles voor 1 oktober 2017 kunnen in orde brengen.
Losse punten
Klaas heeft een idee i.v.m. de adoptie van een straat of een stuk grond dat men kan
adopteren en proper houden. De leerlingen zoeken voor volgende vergadering een
voorstel en we bespreken dit dan.
Een tweede aspect van de jury was de internationalisering van onze raad. Leo heeft al
contact opgenomen met scholen in Nederland, meester Francis heeft al met Sab
overleg gehad over een school in het buitenland waar de leerlingen van SAB dan
kunnen fungeren als vertaler/tolk.
Juf Nele stelt voor om een apart account aan te maken voor de MOS-werking.
De herfstwandeling zal ingevuld worden nadat we voorstellen van de leerlingen
gehoord hebben.
Voorstel om de herfstmarkt laten door te gaan van 16 tot 20 oktober. Wordt overlegd
met de betreffende werkgroep(pastoraal).
Onze directeur heeft terug contact opgenomen met het Biotechnicum om het contact te
herstellen eventueel nieuwe afspraken te maken i.v.m. snoeiwerken.

Volgende bijeenkomst: 3 oktober, zeker jouw boterhammen niet vergeten!!
Verslag: Weltens Erik

