MOS- VERGADERING op
VERSLAG

dinsdag 17 oktober

12u00 tot 12u30 in klas 3B

MOS vergadering

AANWEZIG : Lenthe Leonie, ferre,
Jutta, Kaat, Noa, Alice, Janne , Anais,
Senne, Celine, Brent en Roos
+juf Griet en juf Leen P
WAT : actie ‘helmopfluotop’
bespreken met de kinderen, Wat
doen ? Belonen? ……

1. De lln kregen een briefje mee met tips uit de klas . We overlopen deze samen !
leuke tips of ideeen :
- opbouwende beloning naarmatde de actie verloopt ( bvb de eertse week een extra beloning als 50
% in fluo komt, de tweede week 60 %, …)
- in de klas werken rond fluo, bvb tijdens muzisch moment en deze kunstwerken ophangen
-fluodag houden : heb je 5 fluostuks aan dan krijg je een extra sticker !
-carnaval houden in fluo ! ?

BESLUIT : elke klas, lkr besluit in zijn/haar klas extra’s te doen tijdens deze actie, zelf te kiezen welke
actie, ….
2. Aan de slag : we willen de actie zichtbaar maken : Hoe ??
We willen niet alleen aan onze school tonen dat we rond ‘ VEILIG-zichtbaar’ werekn, maar ook op het
plein !
We maken SLOGANs en hangen deze aan de poort op !! Niet enkel slogans voor de fietsers,
voetgangers maar ook gericht aan de bestuurders van auto’s, ….
SLOGANS :
-

MET FLUO OP DE FIETS OVERKOMT JE NIKS !
GRAAG TRAAG !
LICHTEN AAN, ANDERS GA JE er AAN !
DOE JE FLUOHESJE AAN, DAN £BEN JE VEILIG OP DE BAAN !
HELM OP , FLUO IS TOP !
KIJK GOED OM JE HEEN, want JE BENT NOOIT aLLEEN

3. IN de klas : Wat vertellen de MOS-verantwoordelijken in de klas/ op school na de vakantie !

1. Dit jaar doen we mee aan twee acties : FLITS en HELM OP FLUO TOP

2. FLITS = een actie met de hele school.
DOEN = We moeten 4 stickers verzamelen om de octopus te maken.
HOE VERDIENEN ?
1. Actie 1 = maak een herfstwandeling met de hele school ( doen we op vrijdag 27 oktober 2017)
Eerste sticker krijgen de kinderen op maandag 6 november !
2. Actie 2 : CONTROLE = tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie houden we steekproeven.
Komen we met de school aan 1000 bolletjes dan verdienen alle lln een tweede sticker !
Controle is niet aangekondigd en is wisselend;
bvb. op maandag controleren we de fluohesjes, de week nadien op woensdag controleren
we het veilig oversteken, ….
1000 bollen = 2e sticker
3. Actie 3 = CONTROLE tussen de kerstvakantie en de krokusvakantie
idem
4. Actie 4 = een FLUOrijk carnavalsfeest !!
Alle kinderen komen verkleed naar school op donderdag voor de krokusvakantie,
thema is ‘Carnaval met een vleugje fluo’
4e sticker

Alle lln kunnen via de stickerkaart meedoen aan een wedstrijd , zie de kaart !

3. HELM OP FLUO TOP

- Individuele actie = verzamel tussen de herfstvakantie en krokusvakantie 50 stickers
-Beloningen :
* per klas kiezen de lkr zelf beloningen bvb. als alle lln 10 stickers hebben dan heb je extra speeltijd, …
* Wanneer verdien je een sticker =
1 sticker als je fluohesje aan hebt, 2 stickers als je helm + fluohesje draagt op de fiets
*SPAARKAART is vol = je spaart voor de klas verder op de poster !
WEDSTRIJD : Maak een leuke foto van jouw klas en poster en stuur deze op !
Je kan een klasuitstap naar de zoo of Planckendael winnen, leuke fietshelmen van Nutcase,
graffiti tekening op een schoolmuur.
Gratis naar de zoo of Planckendael bij een VOLLe kaart !!

