
 
 

Verslag MOS-leerlingenraad september 2020 
 

Agendapunten 
• Start 
• Verdeling van de klassen voor dit werkjaar 
• Momenten voor de MOS-raad van dit werkjaar 
• Verlenging Groene Vlag Eco-Schools 
• Jaarthema’s 2019 – 2020 
• Jaarthema’s 2020 – 2021 
• Losse punten 

 
  
Aanwezig: Flore, Lean, Jana en Thijme voor het zesde leerjaar 
       Bente, Emma, Kyran en Mira voor het vijfde leerjaar 
       meester Francis, juf Rina, juf Christine en juf Nele  
Afwezig: Lou 
   
 
Start 
Vandaag starten we weer met een nieuwe groep. De verkiezing in het vijfde leerjaar is achter de 
rug en de verkozenen zijn Bente, Emma, Kyran en Mira. 
Allemaal hartelijk welkom in onze MOS-raad. We hopen dat iedereen zijn steentje zal kunnen 
bijdragen. 
 
 
Verdeling van de klassen voor dit werkjaar 
Thijme + Kyran ó vierde, vijfde en zesde leerjaar 
Lean + Bente ó eerste, tweede en derde leerjaar 
Flore + Mira ó tweede en derde kleuterklas en secretariaat 
Lou / Jana + Emma ó instapklas/eerste kleuterklas en directie 
 
 
Momenten voor de MOS-raad van dit werkjaar 
Elke 2de maandag van de maand van 12.15 uur tot 13.00 uur 
=> 14 september 2020 
=> 12 oktober 2020 
=> 9 november 2020 
=> 14 december 2020 
=> 11 januari 2021 
=> 8 februari 2021 
=> 8 maart 2021 
=> 19 april 2021 (12 april = paasvakantie) 
=> 10 mei 2021  
=> 14 juni 2021 
 
 



Verlenging Groene Vlag Eco-Schools 
Filmpje ‘Hoe word je een Eco-School?’ bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=4ClVelei0PA&t=5s 
We plannen zo snel mogelijk een MOS-raad samen met onze MOS-begeleider. 
We gaan 3 data doorsturen met bijhorende tijdstippen (voor-of namiddag) voor een 
werksessie Eco-Schools. 

 
 
Jaarthema’s 2019 – 2020  

Afval: afval rapen / sorteren (trimester 1) 
ð speelplaats onderhouden 
ð MOS-hoek / buitenklas  

 
Tegen pesten: een eigen move tegen pesten (trimeter 2) 
 
Gezonde voeding: Spel zonder grenzen (trimester 3) 
Dit kon omwille van Corona niet doorgaan en verplaats naar schooljaar 2020 – 2021.  
 
 

Jaarthema’s 2020 – 2021 
Natuurbeheer: herfstwandeling / het eigen bos opruimen / hooien (trimester 1) 
 
Water: Wereldwaterdag (trimester 2) 
 
Gezonde voeding: Spel zonder grenzen (trimester 3) 
Verkeer: verkeerspark (trimester 3) 

 
 
Losse punten 

ü De plaats van de vuilbakken onder het afdak van het C-gebouw willen we graag 
veranderen. Dit geeft geen aangenaam beeld bij het binnenkomen van de school.  

ü We willen elk leerjaar graag een ‘natuurproject’ geven. Enkele leerjaren doen dit al sinds 
jaren. We overleggen hierover met Leo Corstjens. We nodigen hem uit op onze volgende 
MOS-raad. 
 
Volgende bijeenkomst: maandag 12 oktober 2020 in de klas van meester Francis. 
Vergeet je boterhammen niet! 
  
Verslag: Nele Wetzels 


