
 

Verslag MOS-leerlingenraad december 2018 
 

 
Agendapunten: Afspraak jury 
   Fiches 'Oprechte deelneming' 
   Losse punten 
  
Aanwezig:  Ella, Noah, Dieter en Eline voor het zesde leerjaar 
   Frans, Amber, Marie en Jitse voor het vijfde leerjaar 
   meester Francis, juf Rina, juf Nele en meester Erik 
    
   

Afspraak jury 
 
   Kan je een 3 tal data doorgeven in de periode 29/4 tot 31/5/2019 ? 
  We stellen telkens een vrijdag voor als het voor de jury past. 
  Is het mogelijk om 3 mei, 10 mei of 24 mei onze school te bezoeken?  
 
 Fiches 'Oprechte deelneming' 
  
 
  We deden aan de jury een belofte om te werken rond 'Oprechte deelneming'. 
  Vermits we altijd willen doen wat we beloven is een groot deel van de  
  vergadering naar het bekijken van de fiches gegaan. 
  We hebben meerdere fiches besproken en deze werden weerhouden: 
   1.   Het detectivespel 
   2.  Tekeningen maken, sprak ons aan omdat we kunnen werken met 
        'verkeersborden'.                                                                                                      
   3. Fotojacht 
   4. Kinderrechtenfeest. Dit slaan we over omdat er in verschillende 
       klassen rond dit thema al gewerkt is en de leerlingen van SAB  
       hebben in het vierde leerjaar een hele activiteit rond kinderrechten 
       uitgewerkt. 
  De kogel is door de kerk. We gaan in samenspraak met de werkgroep rond de 
  Don-Boscodag bespreken of we een detectivespel kunnen spelen op deze dag 
  als aanvulling op hun programma. We gaan dan begin januari het spel  
  uitwerken. 
  Later gaan we de andere voorstellen bekijken, want ook rond de   
  verkeersborden en het fotograferen zijn er vele en haalbare activiteiten. 
  
 
 
   

Losse punten 
 

  Lid zijn van de MOS-raad heeft ook gevolgen voor de jongens en meisjes van 
  onze raad. Vermits er sprake is van grof taalgebruik op onze school willen we 
  de leden er op wijzen dat wij dit niet tolereren van hen.  
  De directeur komt vertellen wat de resultaten van het overleg met het  
  schoolbestuur zijn. Dieter en Noah zullen navraag doen bij de directeur. 



1. De leerlingen meten nauwgezet gedurende enige tijd een statistiek 
bij: Zijn de lichten na de speeltijd aan of uit? Zijn de deuren open of 
dicht? 

2. De leerlingen zoeken zelf uit welke sensor we kunnen installeren 
voor de lampen. 

3. Omdat toezicht mogelijk moet zijn, installeren schoolbestuur en 
directie liever geen drangers op de toiletdeuren. Ze stellen voor om 
de verwarming op het toilet uit te laten, zolang het niet echt koud is. 
De leerlingen van de MOS-raad bespreken dit voorstel. 

4. De leerlingen van de MOS-raad brengen over bovengenoemde 
punten een kort schriftelijk verslag uit. 

  Juf Rina wist te vertellen dat de overgebleven stukken afbakening van de  
  zandbak in het lokaal van de centrale verwarming liggen. Nu kunnen we de 
  grootouders aanspreken om de ontdekdozen te installeren. Meester Erik spreekt 
  opa Jos aan . 
  
 
 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 8 januari om 12.00 uur in de klas van meester 
Erik, breng jouw boterhammen mee! 
  
Verslag: Weltens Erik 


