Verslag milieuraad 6/2/2020
1)

Afval sorteren:

Er werd een nieuwe vuilnisbak aangekocht (groen potlood), voor GFT. We
gaan deze eerst testen op de kleuterspeelplaats, als dit goed gaat wordt er
ook eentje aangekocht voor de buitenspeelplaats.
Na onze vergadering werd deze voorgesteld aan de hele school (in
combinatie met een controle van de PMD-zak, er bleek nog altijd veel in te
zitten dat er niet thuishoort...).
We gaan nieuwe, simpelere, bladen maken om op de bakken te kleven. Dit
wordt duidelijker, vooral voor de kleuters.
2)

Fietsen promoten, fietsencontrole/ onderhoudactie door de
milieuraad/ 6L en ouderraad:
Na de paasvakantie willen we een actie doen, concreet voorstel:
– Maandag 20 april vanaf 13u krijgt 6La en 6Lb een korte les door
een fietsenmaker (inhoud bepalen we samen nog, bvb. een ketting
opleggen en smeren, banden oppompen, zadel hoger/ lager
zetten,...?)
– Hierop aansluitend gaan de lln. van 6La nazicht doen van de fietsen
van 1L en 3L, nadien gaan de lln. Van 6Lb nazicht doen van de
fietsen van 2L en 4L.
– Dinsdag 21 april komen de fietsen van 5L en 6L aan bod (deze
worden die dag meegenomen voor fietsvaardigheden)
– Wat gaan we doen?
* Banden oppompen, zadelhoogte aanpassen indien nodig, ketting
smeren.
* Controle met checklist: lichten, remmen, ketting, banden,
zadelhoogte,... Wat in orde is wordt groen aangevinkt, wat moet
gemaakt worden wordt rood aangevinkt. (Els van de ouderraad

maakt een ontwerp voor deze kaarten). Deze kaarten worden aan de
fiets geknoopt nadien of meegegeven via de agenda.
– Wie helpt hierbij?
* Eric (fietsenmaker) (enkel maandag)
* Klasjuf 6L
* Els VDB
* Leden ouderraad (ongeveer een 3-tal?) → Hulp nodig maandag 20
april vanaf 13u30, en dinsdag 21 april, juiste tijdstip hiervoor moet
nog worden doorgegeven.
→ Als er voldoende mensen zijn kunnen we groepjes maken van 3 à
4 leerlingen zodat alles vlot verloopt...
To do: Ongeveer half maart: Brief maken om de ouders te
informeren over deze (vrijblijvende) actie. Misschien tijdens de
Paavakantie nog eens een herinneringsmail sturen aangezien dit
onmiddellijk maandag na de vakantie gaat gebeuren?

3) Creadag? Deze wordt nog opnieuw gepland, dit tijdens de ZILL
week organiseren wordt teveel voor de kinderen en de juffen.
Onze ouderraad wil hierbij helpen, als we de datum en bedoeling
doorgeven voor 11/5 kan dit op de ouderraadvergadering worden
voorgelegd.

4) Volgende milieuraad: Donderdag 12 maart om 12u30.

