Verslag MOS-leerlingenraad januari 2018
Agendapunten:

Nieuwjaarswensen
Warmste week
18 januari
Losse punten

Aanwezig:

Ella, Eline, Dieter en Noah voor het vijfde leerjaar
Sofie, Matisse, Klaas en Loïs voor het zesde leerjaar
Juf Rina, meester Francis, juf Nele en meester Erik

Nieuwjaarswensen
We brengen onze beste wensen naar elkaar en hopen op een even 'groene'
medewerking als in de afgelopen jaren.
Even aandacht voor onze twee jarigen, juf Rina en Klaas zijn beiden op 9 januari jarig.

Warmste week
Klaas vertelt hoe het afgelopen is met zijn actie voor de warmste week.
Hij heeft een filmpje ontvangen waarin te zien is hoe zijn enveloppe geopend wordt.
Hij is terecht fier op zijn opbrengst nl. 131 euro. Van ons allen ook een dikke proficiat
Klaas, heel knap gedaan!
18 januari
Dit wordt de hoofdbrok vandaag.
We moeten nog eerst een punt rechtzetten, nl. we hadden nog niet aan onze leerlingen
gevraagd hoe zijn de internationalisering van ons MOS-beleid zien. Het is voor ons
altijd cruciaal geweest om vanuit de leerlingen te vertrekken, maar deze stap zijn we
overgeslagen omdat we dachten dat iedereen op dezelfde lijn zat. Bij deze zetten we
onze 'misstap' recht en vragen aan onze leerlingen dat zij eens op papier zetten wat zij
van een internationale samenwerking verwachten.
Omdat er van Nederlandse kant weinig respons komt, zijn we op aanraden van de stad
Bree beginnen na te denken over een eventuele samenwerking met Volpago, de
zusterstad van Bree. We krijgen dan medewerking van twee mensen die al lang
werken aan de verbroedering en die ons ook willen bijstaan met tolken en een aantal
praktische gegevens.
Bij de laatste uitwisseling waren er 2 leerkrachten uit het basisonderwijs uit Volpago
aanwezig. Dit zou dus een sterk begin kunnen zijn, vermits er ook mogelijkheden zijn
met de leerlingen van SAB.
Dus de opdracht is als volgt: 'Wat verwacht een 10, 11 of 12-jarige van een
internationale samenwerking op vlak van MOS?'

Losse punten
Ons vogelvoederplank is tijdens de storm omgewaaid, we kijken of ze nog hersteld
kan worden.
Het achterste afdak kan nu ook geborsteld worden. Alles wat daar niet moest staan, is
verwijderd.
We kijken al uit naar de dikketruiendag en de walk for water. Meer tijdens de
volgende vergadering.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 6 februari om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

