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Alle leden zijn aanwezig. 

 

Agendapunten: Project 

   Wereldwaterdag 

   Verkeer 

   Losse punten 

Project 

 

 Volgende week woensdag, 25 april, wordt er verder gewerkt aan het project. 

 Sinds vorige vergadering is er enorm hard gewerkt in de verschillende groepen. 

Werkbladen werden samengesteld, er werd een watertoren gebouwd, weetjes werden 

verzameld, dozen geschilderd, powerpoints opgesteld, … 

Eén groep is op zoek naar grote plastieken bakken om een aquarium te bouwen. 

Belangrijk is ook dat er standen zijn waar de leerlingen ervaringen kunnen opdoen 

i.v.m. water, maar daar houden de leerlingen van het project rekening mee. 

 

Wereldwaterdag 
 

Heel veel leerlingen vonden het een leerrijke ervaring. Er waren er die pijn hadden aan 

hun armen of die nat geworden waren, maar het was duidelijk : “Water is en blijft een 

kostbaar goed”. Ook het feit dat je met die hoeveelheid water nog maar betrekkelijk 

weinig kan doen om 120 mensen van het nodige water te voorzien. 

Het was een leerrijk moment en hopelijk vertaalt zich dat in een zuiniger watergebruik 

op school en thuis. 

Volgend jaar doen we zeker terug mee, maar we zoeken iets waar we de ouders ook 

mee kunnen betrekken. 

 

Verkeer 
 

 Dit jaar komt er geen groot project meer van verkeer, de agenda’s staan overvol. 

 Het fietsexamen en de bijhorende opleiding blijven verder lopen. 

We bespreken met de lln het nut van het examen en een goede voorbereiding, zowel in 

de praktijk als bij de theorie. 

 

Losse punten 

 

Alexander stelt voor om brieven van de school per mail door te sturen naar de ouders 

en niet meer de gedrukte versie. Meester Francis en meester Erik beloven dit punt mee 

te nemen naar de volgende personeelsvergadering om te bekijken hoe we dit in de 

toekomst kunnen aanpakken. 

 

 
Volgende bijeenkomst: dinsdag 15 mei in de klas van meester Erik  

 

Verslag: Weltens Erik 


