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Agendapunten: Uitwisselingsdag Green 

   Mail Frans Vandueren 

   Speelplaats herinrichten 

   Vlasroterbeek zesde leerjaar 

   Losse punten 

 

Alle leden zijn aanwezig 

 

Uitwisselingsdag Green 

  

  We bespreken samen de uitnodiging van Green voor 8 november. 

  Wat wordt er van jullie verwacht? Hoe pakken we de uiteenzetting aan? 

Belangrijk voor deze dag is dat de leerlingen een eerlijk antwoord geven op de 

vragen van de genodigden en dat ze een correct beeld geven van onze werking, 

niet fraaier of minder fraai dan dat ze is. 

 

 Lara en Robbe hebben de reisweg uitgestippeld. 

  06.30 uur : vertrek met de bus in Bree  

  07.04 uur aankomst in Genk 

  07.10 uur vertrek van de trein naar Brussel 

   08.53 uur aankomst in Brussel 

   Dan nog 18 minuten te voet naar de Wetenschapstraat 14 B 

 

   16.04 uur Vertrek naar Genk 

   17.46 uur Aankomst in Genk   

   18.00 uur Vertrek bus naar Bree 

   18.41 uur Terug in Bree 

    

Mail Frans Vandueren 

  

Frans vraagt dat de school zelf het vervoer van de banken organiseert. 

We moeten het gewicht van de banken achterhalen en deze banken voorzien van een 

gele sticker als teken dat deze goederen naar Osjosma moeten. 

 

Speelplaats herinrichten 

 

De stad Bree heeft haar goedkeuring gegeven om de school te steunen bij de 

herinrichting van de speelplaats. Ook het dossier voor de provincie is in orde geraakt 

voor 15 oktober en doorgestuurd naar de verantwoordelijke diensten. 

 

Vlasroterbeek zesde leerjaar 

 

 De leerlingen vonden het spel erg geslaagd en ze mochten ook hun eigen mening 

ventileren om het spel juist te evalueren. 

 

Losse punten 

 

 De herfstwandeling werd door bijna iedereen erg gesmaakt. 



Velen vonden de fietstocht en de bijhorende wandeling juist voldoende, men had niet 

het gevoel dat er te veel gewandeld moest worden. 

De bijdrage door gids Leo Corstjens werd, zoals altijd, erg gewaardeerd door onze 

leerlingen. 

We willen de speelplaats een eerste ‘herfst-opkuis’ geven. Hier vragen we de leden 

van de MOS-raad om het goede voorbeeld te geven. 

 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 4december om 12.00 uur in de klas van meester 

Erik, breng jouw boterhammen mee! 

  

 

Verslag: Weltens Erik 


