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Agendapunten:

16 mei
Losse punten

Aanwezig:

Ella, Eline en Dieter voor het vijfde leerjaar
Sofie, Klaas, Matisse en Loïs voor het zesde leerjaar
meester Francis en meester Erik
Afwezig: Juf Nele wegens zwangerschapsverlof
Noah wegens ziekte
Verontschuldigd: juf Rina

16 mei
Nascholing "Openschooltuinendag"
We hadden eerst voorzien dat de leerlingen van de MOS-raad de voormiddag
zouden helpen opluisteren, maar omdat we het aantal bezoekers nog niet
weten, is het ook niet duidelijk of we deze leerlingen de hele voormiddag vrij
moeten roosteren.
De directeur zal ook niet aanwezig zijn (samenkomst Codi) en meester Francis,
juf Rina en meester Erik zullen de bezoekers beurtelings rondleiden.
Het is de bedoeling dat we die bezoekers onze realisaties laten zien en als zij
hun mailadres geven, sturen we hen alle gegevens door.

Losse punten
Klaas stelt voor om de komende jaren een wedstrijd in te richten waarbij we de
mensen wijzen op hun energieverbruik en hoe ze het kunnen verminderen. Een
uitwerking van dit idee komt er misschien volgend schooljaar.
Na het schoolfeest ligt de speelplaats er heel proper bij. Omdat we volgende
week bezoek verwachten gaan we dinsdagnamiddag de speelplaats nog eens
een extra opruimbeurt geven.
De ontdekdozen zijn eindelijk klaar. Juf Rina gaat ze deze avond halen bij
Mezo. Zij kunnen dan opgesteld worden voor 16 mei.
Op 21 juni komt de jury onze werking van het eerste werkjaar voor onze zesde
groene vlag beoordelen. We vragen dat de MOS-raad voltallig aanwezig is.
Verder zal onze directeur en Peter Surleraux van het schoolbestuur aanwezig
zijn.
Het vijfde leerjaar gaat naar Bokrijk als afsluiter van de opruimactie. Zij kiezen
bewust voor het openbaar vervoer en zij moeten zelf hun reistijd, hun route en
reisduur zien uit te vissen.

Het fietsexamen voor het zesde leerjaar zal dit jaar doorgaan op 8 juni. De
politie, de baancommissarissen en de begeleiders zijn op de hoogte gebracht.
De verkeersquiz was dit jaar niet zo'n groot succes. Landelijk gezien vielen de
resultaten ook tegen. We zien duidelijk wat onze werkpunten zijn en zullen die
dan ook bijsturen.
De beheerswerken gaan door in juni, een juiste datum zal in het vijfde en
zesde leerjaar nog meegedeeld worden na overleg met Leo Corstjens.

Volgende bijeenkomst: een dag in juni, vergeet jouw boterhammen want het
schoolbestuur wil jullie een etentje aanbieden om jullie te bedanken voor jullie
inzet tijdens het afgelopen werkjaar.
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