VERSLAG MOS-raad dinsdag 20 maart 2018
Aanwezig :
Juf Leen P. en juf Griet
Luna (1A), Julia (2A), Darma ( 2B), Wout (3B), Estelle ( 4A), Elise ( 4B), Juliette (5A), Lara(6A)
Noah( 6B)
Wat ?
Even stilstaan bij wereldwaterdag.
Waarom zijn we een MOS-school ? aan de hand van de 10 thema’s

WERELDWATERDAG ???
-

We vragen aan de lkr de dag zelf er even bij stil te staan : Wat is het ? Waarom ? ….
Enkele lkr laten de lln die dag werken om water te krijgen ( bvb rondjes lopen rond
de speelplaats om water te verdienen, om het toilet door te trekken, …°
In klassen werken ze met rekenverhalen rond het thema, filmpje tonen van
waterputten, …..
…

MOS –SCHOOL OMDAT :
*Algemeen
-

We hebben een MOS-raad op school
We doen veel acties : dikketruiendag, Sam de verkeersslang, Helm op fluo top, …
We willen onze speelplaats vergroenen : denken na over hoe en wat per klas,
bekijken voorbeelden, ….
We hebben een speelplaatsverantwoordelijke/ klas die ervoor zorgt dat de
speelplaats er wekelijks netjes bij ligt.
Er zijn energieverantwoordelijke …

We doen al heel veel !!!

*Laten we ze eens ordenen per thema !
AFVAL
-De tweede en derde graad doet mee aan de zwerfvuilactie, jaarlijks
-In de onderbouw werken de klassen rond een thema afval : sorteren, LABO op bezoek, ….
-We zorgen voor brooddozen, koeken/fruitdoosjes ipv papiertjes !!
-Sinds dit schooljaar hebben we een koekenactie in de KS. de ouders kunnen de kleuters per
maand inschrijven om koeken via school te kopen. de lkr voorzien dan koeken voor de
kleuters uit grootverpakkingen ( minder afval !!) Dit is een succes !
-Sorteerstraat: vuilbakken om te sorteren
-Diamantactie : bruikbaar schrijfmateriaal doorgeven ipv weggooien/ bijkopen
-We knutselen met waardeloos materiaal ( knutselzolder )
-We kopiëren niet te veel ( 2kopies /lln/dag)

COMMUNICATIE
-De groene vlag die aan de poort hangt ( tonen aan de buitenwereld)
-De poort, speelplaats wordt vaak versierd als we rond een thema/ actie werken
-We sturen de meeste brieven via mail ipv. papier.
-We hebben al een hele tijd een schoolsite en een facebookpagina sinds dit schooljaar
-Er hangen slogans op ( bvb. in de toiletten)

ENERGIE
-Dit schooljaar zijn er zonnepânelen geplaatst.
-We hebben in de meeste klassen een energieverantwoordelijke ( deuren dicht, ramen ….,
smartbord op tijd uit, …)
-Dikketruiendag : jaarlijks stilstaan bij dit project. Dit schooljaar ‘ Word de groenste klas’
-We ontlenen, gebruiken jaarlijks de energiekoffer
-We houden rekening met energiebesparende technieken bij verbouwingen ( nieuwe
toiletten, eetzaal, …) Automatische lichten, waterbesparende kranen, isolatie …

GEBOUW EN OMGEVING
-Verbouwingen : gebruik maken van veel energievriendelijke materialen, …
-Moestuin sinds enkele jaren ( in bakken)
-Speelplaatsvergroening ( project 2017-2019)
-Tussendeuren in het gebouw zijn automatisch of met een pompsysteem
-…

GEZONDHEID / HYGIENE
-Sinds dit schooljaar zijn er geen suikerrijke drankjes meer op school te verkrijgen/
toegelaten. ( GEEN chocomelk, fristi, fruitsap, appelsap meer)
-Sinds dit schooljaar is het water GRATIS.
-De kinderen kunnen dagelijks verse soep krijgen ( met bonnetje)
-In elk leerjaar wordt een thema rond gezondheid uitgewerkt ( gezond ontbijt, de
voedingsdriehoek, verslavingen, …)
-We hebben een fruitspeeltijd ( lln eten enkel fruit, groenten of gezonde boterham)
-We bieden enkele veggiemaaltijden aan per maand.
-Geen frietjes, gefritureerde maaltijden meer op school te verkrijgen.
-Voldoende bewegingstussendoortjes in de klassen.

-Ecologische poetsproducten
-Drinkflessen in de klas, stimuleren voldoende water te drinken
-Hygiëne: handen wassen na het plassen, …
-Sportsnacks op donderdag: 1 uur sporten na school ( 20 lessen voor 1+2, …)
-Wekelijks /om de veertien dagen zwemmen de kinderen ( 2u sport/week)
-Sportnamiddagen per leerjaar/ graad
-Speelotheek: kinderen aanmoedigen om te spelen, bewegen
-Kriebelteam om luizen te voorkomen op onze school
-Stilstaan bij Damiaan ( andere acties)

GROEN
-We maken jaarlijks wandelingen met de school/ klas ( herfstwandelingen,
lentewandelingen)
-We werken samen met de gidsen van de gemeente ( verschillende thema’s : bomen,
kriebeldiertjes, bijen, …)
-We plannen een vergroening van onze speelplaats dit en komend schooljaar.
-We gaan tijdens lessen naar buiten, op zoek naar ( regenwormen, insecten, …)
-Bij mooi weer sporten we vaker buiten.
-De Krekelafdeling ligt in het groen: mooie groene ruimte
-We hebben moestuinbakken
-Thema’s in de klassen : bomen, de aardappel, zaaien, insecten, de bij, een bloem, ….

MOBILITEIT
-Jaarlijks doen we mee met de Helmopfluotopactie
-We zijn een octopusschool: doe mee aan de strapdag, fluoactie, ….
-We maken de kinderen warm om een fluohesje te dragen en helm
-Tijdens de lente/zomer proberen we de lln aan te moedigen met de fiets, te voet te komen
(SAM de verkeersslang)
-Onze school ligt in een eenrichtingsstraat. Ouders parkeren op het kerkplein en komen te
voet tot aan de poort ( veilige schoolomgeving)
-Indien mogelijk verplaatsen we ons met de fiets voor een uitstap
-Verkeerslessen zijn aanwezig in de lagere school
-Meester op de fiets ( project voor tweede graad)
-Dodehoeklessen voor lln derde graad

VEILIGHEID EN BURGERSCHAP
-We hebben een preventieadviseur.
-Elk jaar volgt een personeelslid een opleiding bij de brandweer, EHBO
-We doen jaarlijks 2 à 3 brandoefeningen
-We doen mee aan de week tegen pesten, er is een pestbeleid op school aanwezig. Elk
leerjaar werkt een half uur rond sociale vaardigheden. dit is ook een onderdeel op het
rapport.
-We werken soms samen met andere scholen bvb ontlenen fiets Scheppers voor de
kerstmarkt, op bezoek gaan in andere scholen, …
-Duidelijke nooduitgangen, noodverlichting
-Rolstoeltoegankelijke school: schuine hellingen, toilet voor

VOEDSEL
-Aangepast drankenbeleid ( zie gezondheid)
-Sobere maaltijden om de lln te laten inzien dat lekker en veel eten niet zo vanzelfsprekend
is . Jaarlijks steunen we een goed doel ( KS in Namibië, …)
-Gezonde warme, vegetarische , gevarieerde maaltijden op school
-Fruitspeeltijd
-Moestuin op school : kennismaken met seizoensproducten, ..
-Lessen rond voeding : gezonde voeding, voedselverspillen, ….
-Koken in de klas : bvb saemn ontbijten, soep maken, ….
-Bezoek aan grootwarenhuis, …

WATER
-Drankfonteinen op school
-Gratis water ( plat en spuit) tijdens middagmaal
-Drinkflessen aanbieden, lln leren voldoende drinken
-Lessen over water: water hier en elders / waterverbruik / regenwater – drinkwater /
proefjes rond water/ ….
-Waterputten financiëren ( sobere maaltijd )

