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Agendapunten: Voorbereiding jury 
   Internationalisering 
   Kindermilieuraad stad Bree 
   Losse punten 
  
Aanwezig:  Ella, Noah, Dieter en Eline voor het zesde leerjaar 
   Frans, Marie, Amber en Jitse voor het vijfde leerjaar 
   meester Francis, juf Nele en meester Erik 
    
 
Afwezig:  Juf Rina wegens kernteam  
 
 Voorbereiding jury 
 
  Items die behouden werden. 
 
  Afvalarm schoolfeest, carnaval, Don-Boscofeest, Mega-fuif 
  Papier vermijden, zoveel mogelijk mail, geen extra kopieerwerken. 
  Gerichte bestellingen van handboeken, schriften, werkblaadjes ... 
  Folders van verenigingen worden digitaal aangeboden. 
  Carpoolen bij verschillende activiteiten (Mega-fuif, schoolreis, uitstappen ...) 
  Verplaatsingen met de fiets of te voet (Vlasroterbeek, Breugelzaal, bib ...) 
  Fietsend team ( Bijna iedereen van het leerkrachtenteam komt met de fiets) 
  Leerlingen leren zaaien, planten, onderhouden van het gezaaide, oogsten. 
  Beheerswerken in het natuurgebied aan de Vlasroterbeek 
  Fauna en flora en wateronderzoek aan de Vlasroterbeek 
  Zorgen voor de natuur in het bos, vogelkastjes 
  Deelname aan dikketruiendag 
  Deelname aan wereldwaterdag 
  Onderhoud van de m²-bakken 
  Afvalrapen langs de straten, Limburgnet zwerfvuil 
  Leren planten en zaaien 
  Verkeersactiviteiten 
  Schoolreis, indeling van groepen zodat de impact op het milieu klein wordt. 
  Zaaien van bloemenzaden aan ons bijenhotel. 
  Buitenlesdag (extra aandacht ook op andere momenten 
  Saved by the bell 
  Herfstmarktdag 
  Dragen van fluovestjes 
  Het regenboogpad 
  Wateronderzoek i.s.m. ISIS 
  Ravotten in het bos 
  Poetsen met milieuvriendelijker producten 
  Aandacht voor water- en stroomverbruik 
  Onderhoud van de speelplaats 



  Energieverbruik in de gaten houden (licht uitdoen tijdens pauzemomenten ...) 
  Verluchten van de lokalen. 
  Speciale lessen over de bouw van planten en dieren. 
  Herfstmarkt 
  Werelddierendag in verschillende klassen. 
  Steun van het weeshuis 'Osjosma' 
  Samenwerking met 'Isis', 'Natuurpunt', 'Stad Bree', 'middelbare school SAB' 
  Thema's uit projecten (gezonde voeding, zorgzaam omspringen met water ...) 
  Bijenhotel, onderhoud en inzaaien van bloemen.   
 
 Items die toegevoegd werden. 
 
  Internationalisering 
  Meten is weten, detectivespel. 
  Waterzuiveringsstation bezoeken (zesde leerjaar) 
  Klerencontainer aan de kleine schoolpoort 
  In sommige klassen pyjamadag 
  Werelddowndag 
  Natuurontdekdozen 
  Beter sorteren van de afvalsoorten in de klas en op de speelplaats. 
  Gerichte activiteiten i.v.m. techniek (windmolen leren bouwen,autootje op 
  zonenergie ...) 
  (Mede-)oprichters van een kindermilieuraad bij de stad Bree. 
 
 Items die geschrapt werden. 
 
  Oudijzercontainer 
  
 Items die niet plaatsvonden wegens omstandigheden 
 
  Varen met de milieuboot 
  Plastieklab 
  Sciene for Kids 
 
 
 Internationalisering 
  

Gaat door in oktober. Wegens omstandigheden kan het niet meer in mei of juni. 
Daarom wordt uitgeweken naar volgend schooljaar. Dus ondanks al onze 
pogingen om internationalisering nog rond te krijgen voor de zesde vlag, is dit 
weer een niet gepland uitstel. 
  

 Kindermilieuraad stad Bree 
  

 Eerste samenkomst gepland op 22 mei. 
 Voorlopig werken twee scholen mee. 
 
Losse punten 
 
 Amber vraagt nogmaals of de deuren van de toiletten gemaakt kunnen worden. 



Jitse voert aan dat de ‘bootjes’ niet gebruikt worden zoals voorgesteld. De  
kinderen worden tegen de muur geplaatst. 

 
Volgende bijeenkomst: Moet nog bepaald worden, één ding staat vast, je hoeft 
jouw boterhammen niet mee te brengen 
  
Verslag: Weltens Erik 


