
 
 

Verslag MOS-leerlingenraad september 2019 
 

Agendapunten 
• Start 
• Verdeling van de klassen voor dit werkjaar 
• Nieuw moment voor de MOS-raad 
• Afhalen MOS-vlag 
• Onze MOS-school zichtbaar maken 
• Jaarthema’s 
• Losse punten 

  
Aanwezig: Amber, Frans, Jitse en Marie voor het zesde leerjaar 
       Flore, Lean, Lou, Thijme voor het vijfde leerjaar 
        meester Francis, juf Rina, juf Christine, juf Nele en directeur Jos 
Afwezig: /    
 
 
Start 
Vandaag starten we weer met een nieuwe groep. De verkiezing in het vijfde leerjaar is achter de 
rug en de verkozenen zijn Flore, Lean, Lou en Thijme. 
Meester Erik heeft een stapje opzij gezet, maar zal ons nog altijd met raad en daad blijven 
bijstaan. Bedankt meester Erik voor alle MOS-inzet tot nu toe!  
Juffrouw Christine zal vanaf nu deel uitmaken van onze MOS-werkgroep.  
Allemaal hartelijk welkom in onze MOS-raad. We hopen dat iedereen zijn steentje zal kunnen 
bijdragen. 
 
 
Verdeling van de klassen voor dit werkjaar 
Thijme + Frans ó vierde, vijfde en zesde leerjaar 
Jitse + Lean ó eerste, tweede en derde leerjaar 
Amber + Flore ó tweede en derde kleuterklas en secretariaat 
Marie + Lou ó instapklas, eerste kleuterklas en directie 
 
 
Nieuw moment voor de MOS-raad 
Elke 2de maandag van de maand van 12.15 uur tot 13.00 uur 
=> 9 september 2019 
=> 14 oktober 2019 
=> 18 november 2019 (11 november = Wapenstilstand) 
=> 9 december 2019 
=> 13 januari 2020 
=> 10 februari 2020 
=> 9 maart 2020 
=> 20 april 2020 (13 april = paasvakantie) 
=> 18 mei 2020 (11 mei = lokale verlofdag) 
=> 8 juni 2020 
 



Afhalen MOS-vlag  
De zesde MOS-vlag is behaald. Ze mag 18 oktober in Brussel afgehaald worden door de 
leerlingen van de MOS-raad samen met meester Erik en meester Francis. 
 
 
Onze MOS-school zichtbaar maken 
Juffrouw Christine wil voor grote MOS-letters en het MOS-logo zorgen die we tegen het tuinhuisje 
kunnen plaatsen.  

ð Logo + letters MOS in 3D / met kurken stoppen versieren 
 
 
Jaarthema’s 
Vorig schooljaar hebben we jaarthema’s gezocht waar we met de hele school rond willen werken. 
We zouden deze graag over 2 schooljaren verdelen. 
 

ü schooljaar 2019 – 2020: 
Afval: afval rapen / sorteren (trimester 1) 

ð speelplaats onderhouden 
ð MOS-hoek maken 

Tegen pesten: een eigen move tegen pesten (trimeter 2) 
Gezonde voeding: Spel zonder grenzen (trimester 3) 

 
ü schooljaar 2020 – 2021: 

Natuurbeheer: herfstwandeling / het eigen bos opruimen / hooien (trimester 1) 
Water: Wereldwaterdag (trimester 2) 
Verkeer: verkeerspark (trimester 3) 

 
 
Losse punten 

ü De speelplaats moet nog geborsteld worden. Na de vakantie werd de speelplaats 
geborsteld door de gemeentediensten, maar er dienen nog enkele plekjes opgeruimd te 
worden. 

ü De witte Zwerfvuilzakken worden door de leerlingen van de MOS-raad naar de klassen 
gebracht. Zij leggen aan de leerlingen en leerkrachten uit dat we vanaf nu plastic apart 
gaan sorteren in de klassen. Volle zakken mogen achteraan in de garage geplaatst 
worden. 

 
 

Volgende bijeenkomst: maandag 14 oktober 2019 in de klas van juffrouw Nele. 
Vergeet je boterhammen niet! 
  
Verslag: Nele Wetzels 

 


