
Verslag MOS-leerlingenraad oktober 2015 
 

Agendapunten: Groene vlag 

   Impact-dag 

   Stad Bree 

   Losse punten 

 

Alle leden zijn aanwezig: Timon, Vic, Julie en Luna voor het vijfde leerjaar 

    Liesl, Catho, Jules en Sietse voor het zesde leerjaar 

    Juf Rina, meester Francis en meester Erik 

 

Groene vlag 
 

 Op maandag 12 oktober gaan we naar Brussel. De leerlingen van de MOS-raad hebben 

 de reis gepland en we vertrekken om 07.27 uur aan het busstation van Bree. Dan zijn 

 we rond kwart voor tien in Brussel om dan tijdig ter plaatse te zijn.  

 We zullen vergezeld worden door de schepen van milieu en de milieuambtenaar van 

 de stad Bree. In Brussel zal ook de burgemeester aanwezig zijn. 

 Iedereen draagt die dag zijn T-shirt. 
  

Impact-dag 
 

 We kregen de uitnodiging om te werken aan echte dingen die bijdragen aan een beter 

 milieu. Wij hebben van het begin van onze MOS-werking altijd gestreefd naar echte 

 milieuwinst. We zullen dat ook blijven doen en we zullen samen kijken hoe we de 

 ouders hierbij kunnen betrekken. We zullen hen ook nog via de ouderraad proberen op 

 te roepen tot actie. 
   

Stad Bree 
 

 De stad wil onze school eens in de bloemen zetten om onze MOS-werking te steunen. 

 We worden daarom uitgenodigd op Mariahof op vrijdag 16 oktober. De stad betaalt de 

 bus en een drankje en een koek. 

 We krijgen ook gidsen die in de voormiddag de leerlingen van 4, 5 en 6 zullen 

 begeleiden en in de namiddag 1, 2 en 3. 

 De leerlingen van 1, 2 en 3 gaan in de voormiddag naar het speelbos, die van 4, 5 en 6 

 krijgen in de namiddag een leuke verrassing. 
 

Losse punten 
 

 Leerlingen die van de week zijn om de kippen te verzorgen klagen dat anderen de 

 eieren uithalen. We gaan nogmaals in de klassen zeggen dat iedereen de eieren moet 

 laten liggen. 

 Voorstel om een slot te bevestigen zodat enkel de verzorgers dit deel van het hok 

 kunnen openen. 

 De achterkant van de wiglo moet ook nog opgeruimd worden, er liggen veel 

 papiertjes. 

 We willen de speelplaats opruimen. Er mogen ook andere leerlingen komen helpen. 

   

Volgende bijeenkomst: dinsdag 10 november om 12.00 uur in de klas van meester 

Erik, breng jouw boterhammen mee! 

  

Verslag: Weltens Erik 


