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Agendapunten:  

 

  De speelplaats 

  Afhalen van de vlag 

  Ontvangst stadsbestuur 

  Verkeersvestjes 

  Uittekenen tuinhuisje 

  Losse punten 

 

Lieke en juf Rina zijn niet aanwezig. 

 

De speelplaats 

 

De lln van de MOS-raad gaan bij de leerkracht van de klas van de maand langs om 

hem of haar te helpen herinneren dat zij de speelplaats moeten opruimen. 

Het rolgrind zou ook nog af en toe eens terug in de bak geborsteld moeten worden. De 

klusjesman heeft het al enkele keren gedaan, maar een beetje hulp is zeker welkom. 

 

 

Afhalen van de vlag 

  

De leden van de MOS-raad zijn heel enthousiast over dit gebeuren, zowel de viering in 

Vilvoorde als de viering in Genk vielen in de smaak. 

Een kleine kanttekening bij het eten in Genk, je weet niet in welke omstandigheden 

het eten bereid en vervoerd werd. Je zal bij velen toch twijfel over het aangeboden 

voedsel. 

De vragenronde en het theater vielen bij iedereen in de smaak. 

 

Ontvangst stadsbestuur 

 

De stad Bree wil ons nog eens uitdrukkelijk feliciteren met het behalen van de derde 

vlag. Ze nodigt de school uit op Mariahof om de cheque te overhandigen. We gaan aan 

de kleuterjuffen vragen of zij met hun klas mee willen gaan of niet. Als we alleen met 

het lager gaan, moeten er ook nog bussen geregeld worden. 

 

Uittekenen van het tuinhuisje 

 

De leerlingen van het vijfde leerjaar gaan in samenwerking met TISM een tuinhuisje 

uittekenen. Ze mogen dan naar het TISM om met ‘CAD’ een huisje te ontwerpen. Dit 

past perfect binnen technologische opvoeding. Bij het uittekenen zullen ze rekening 

moeten houden met de bedenkingen van schoolbestuur, ouderraad, leerkrachten en 

andere belanghebbenden. 

 

Verkeersvestjes 

 

Er werd eerder al afgesproken dat iedereen op school van 1 november tot 1 april een 

verkeersvestje draagt. Je mag het natuurlijk het hele jaar dragen, maar in deze donkere 

periode van het jaar is het verplicht. De lln van de MOS-raad gaan alle klassen nog 



eens af om te vragen hoeveel lln nog geen vestje hebben en meester Francis zal de 

ontbrekende vestjes aanvullen. Ook de kleuters wordt gevraagd om het vestje te 

dragen. 

 

 

Losse punten 

 

We zouden wat meer aandacht hebben voor de mondigheid van onze lln, daarom 

hebben ze nu bij het nemen van de beslissing van het bezoek aan Mariahof hun 

standpunt moeten uiten en verdedigen. Ze moesten luisteren naar de argumenten van 

anderen en konden dan hun mening al dan niet aanpassen. 

Een geslaagde oefening! 

 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 3 december om 12.00 uur in de klas van meester 

Erik, Lieke, breng jouw boterhammen mee! 

  

Verslag: Weltens Erik 


