Verslag MOS-leerlingenraad september 2018
Agendapunten:

Start
Mail Linda Van Meersche
Bezoek Philippe en Ilse Meermans
Herfstmarkt
Losse punten

Aanwezig:

Ella, Eline, Dieter en Noah voor het zesde leerjaar
Frans, Amber, Marie en Jitse voor het vijfde leerjaar
meester Francis, juf Rina, juf Nele en meester Erik

Start
Vandaag starten we weer met een nieuwe groep. De verkiezing in het vijfde
leerjaar is achter de rug en de verkozenen zijn Amber, Marie, Jitse en Frans.
Ze zijn hartelijk welkom in onze MOS-raad en we hopen dat ze vele items
kunnen aanbrengen.
Verdeling van de klassen voor dit werkjaar:
Dieter + Jitse
Ella + Amber
Noah en Frans
Eline + Marie

vierde, vijfde en zesde leerjaar en instapklasje
eerste en derde
secretariaat, eerste en tweede kleuterklas
Laatste en tweede leerjaar

Mail Linda Van Meersche
In september en oktober organiseert MOS provinciale vormingen om te kijken
of MOS-scholen klaar zijn om ECO-School te worden. Deze vorming kan ook
interessant zijn voor ervaren ECO-Schools, waarvan het team bijvoorbeeld
veranderd is of als je nood hebt aan opfrissing.
Voor Limburg zou deze doorgaan op maandag 15 oktober 2018 van 9u tot 15u
Hendrik Van Veldekegebouw, Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt.
We hebben besloten dat we geen afvaardiging sturen dit jaar.
Bezoek Philippe en Ilse Meermans
We zullen geen bijkomend project doen. We zullen vragen aan Ilse of ze wel
nog het gratis traject wil aanbieden. De deadline voor de subsidiëring was heel
kort, zeker bij de start van het nieuwe schooljaar.
Voor het bezoek hadden we gedacht aan 18 oktober in de voormiddag (eerste
keuze) en 16 oktober in de voormiddag (tweede keuze). We zouden speciaal

deze week kiezen omdat onze jaarlijkse herfstmarkt dan ook gepland is en
jullie de werking dan kunnen zien.
Herfstmarkt
Voorstel van de MOS-raad de week van 15 tot 19 oktober.
Zo kunnen we de overgebleven prijzen van de kienavond ook te verkopen.
We kiezen ook dit jaar weer om de gemengde markt te organiseren, met zowel
groenten en fruit als andere voorwerpen, kwestie van de kas te spijzigen.
Losse punten
Borstelen van de speelplaats.
Na de vakantie werd ze geborsteld door de gemeentediensten, maar er dienen
nog enkele plekjes opgeruimd te worden.
Gebruiken van de ontdekdozen.
Hier maken we zeker een werkpunt van. Deze dozen zullen op de speelplaats
staan en we zullen de kinderen om alle manier laten ontdekken ( ruiken,
proeven, voelen ...)
Kruiden planten in de kruidenbakken.
Omdat de bakken nog steeds niet hersteld zijn en ze na de warme zomer er
maar triestig bijliggen, wil juf Rina hen toch nieuw leven inblazen door er
kruidentuintjes van te maken. De viooltjes zullen ook terug uitschieten.
Volgende bijeenkomst: dinsdag 9 oktober om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

