
 

Verslag MOS-leerlingenraad januari 2019 
 

Agendapunten: Nieuwjaarswensen 
   Afspraak jury 
   Oprechte deelneming 
   Uitdaging van de leerlingen 
   Losse punten 
  
Aanwezig:  Ella, Noah, Dieter en Eline voor het zesde leerjaar 
   Frans, Marie en Jitse voor het vijfde leerjaar 
   meester Francis, juf Rina, juf Nele  
 
Afwezig:  meester Erik, Amber 
    
 
 Nieuwjaarswensen 
 
  Beste wensen aan iedereen om er weer een mossig jaar van te maken. We gaan 
  ons beste beentje voorzetten om die zesde vlag te halen.  
 

Afspraak jury 
 
 Na het aftoetsen van de verschillende mogelijkheden voor de jury, de directie 

  en de leerkrachten is uiteindelijk dinsdag 28 mei uit de bus gekomen als datum 
  voor het jurybezoek. 
   
 Oprechte deelneming 
  
  We hebben beloofd om het detectivespel uit te werken. Op de   
  personeelsvergadering is besloten dat het spelen van dit spel op het feest van 
  Don Bosco niet kan doorgaan omdat het nog uitgewerkt moest worden. Maar 
  om van uitstel geen afstel te krijgen, willen we toch een spel uitwerken dat we 
  dan ten allen tijde kunnen spelen. Een mogelijkheid is dat we op basis van een 
  bestaand spel (moordenaar en detective) een spel ontwikkelen dat rekening 
  houdt met de tips op de fiche en met MOS. 

ð We gaan toch proberen om 1 groot spel voor de lagere school uit te werken. Dat 
kunnen we spelen op de dag van de leerling. 

 
 Uitdaging van de leerlingen 
  
  Hoe ver staat het met de uitdaging van onze leerlingen. Ze moeten ons dit 
  schooljaar nog op minstens 1 punt uitdagen om iets te realiseren i.v.m. MOS. 

• Ideeën bij ‘mossige’ onderwerpen (6) voor jaarthema’s (schooljaar 2019 – 2020) 
zoeken: 

• Afval 
• Verkeer (verkeerspark) 
• Mensen (tegen pesten) 
• Natuurbeheer (herfstwandeling, hooien, bos opruimen) 
• Water 
• Gezonde voeding 



 
Losse punten 
 

  Opa Jos heeft beloofd dat de ontdekdozen zo spoedig mogelijk geplaatst gaan 
  worden. 
 
  We gaan aan de directeur doorgeven dat de  lichten zeer vaak aan blijven en/of 
  de deuren regelmatig open blijven van de toiletten in het C-gebouw. 

 De leerlingen en de leerkrachten van de MOS-raad gaan na de speeltijden bij 
de toiletten van het C-gebouw wachten om kleuters en leerlingen erop te 
wijzen dat ze na de speeltijd de  lichten moeten doven en de deuren dicht 
moeten doen. Dit wordt vooraf in de klassen verteld door de leerlingen van de 
MOS-raad. 

 
De leerlingen van de MOS-raad gaan een pictogram ‘was je handen’ maken om 
de kleuters en leerlingen er op te wijzen dat ze na een toiletbezoek hun handen 
moeten wassen. Dit kan op de toiletten in het C-gebouw opgehangen worden. 

  
 
 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 5 februari om 12.00 uur in de klas van meester 
Erik, breng jouw boterhammen mee! 
  
Verslag: Weltens Erik, Wetzels Nele 


