
De groene beverclub van 18 januari 2016 

MOS 
 

 Evaluatie etter-netter: 

o Verloopt goed. 

o Minder afval op de speelplaats. 

 

 Controleren van de vuilnisbakken in de klas 

Er werd vorige beverclub afgesproken dat de klas die verantwoordelijk is voor etter-

netter, 1 keer per week in de klassen de vuilnisbakken gaat controleren. Zij delen dan 

een groene duim uit aan de klas die goed sorteert. 

Dit werd 1 week gedaan door de 6e klas. Nadien is dit niet meer gedaan 

(waarschijnlijk vergeten), denken jullie hier terug aan? 

 

 De speelplaats. 

op dit ogenblik wordt er een plan gemaakt voor onze nieuwe groene speelplaats, 

hierbij wordt er rekening gehouden met de ideeën van de kinderen, ouders en 

leerkrachten. 

 

 Na de krokusvakantie gaat de beverclub in de namiddag een groene speelruimte 

bezoeken. Zij gaan daar op ontdekking en even kijken wat ze mogen verwachten van 

een groene speelplaats. 

 

 Er werd een plaats afgesproken voor het sorteerstraatje 

o  Aan het muurtje van de toiletten. (achter het hoekje daar) 

 

 Voorstellen van de leerlingen om afval te verminderen: 

o Koekjes zonder papier, in een doosje 

o Fruit geschild in een doosje 

o Iedereen een brooddoos 

o Stoffen zakdoeken 

o Drinkbussen (terug een actie om flesjes te verkopen op school) 

o Geen zilverpapier meer in de brooddoos (toch wel, dan terug mee naar huis) 

 

Oplossingen voor de ruzies rond de ballen 

 

 De bewakers doen hun taak goed. Als er problemen zijn, gaan de leerlingen naar de 

bewakers, als de bewakers het niet opgelost krijgen, dan gaan zij naar de leerkrachten. 

 

Wat kopen met het geld van de wafeltjes 

 

 Leuke vuilnisbak 

 Glijbaan/ schommel / bruggen / … 

 Rolschaatsen 

 Fietsen / steppen / skateboard / waveboard 

 Muren schilderen 

 Echte goalen 

 mooier speelgoedhuisje 

 Een uitstap betalen 



 De leerlingen trakteren op iets lekkers 

 … 

 

Wat wil je veranderen op de school?: 

 

 Kleedkamers in de turnzaal 

 Groene poort schilderen in verschillende kleuren 

 Meer koekdagen 

 Planten in de klas / klassen vrolijker maken 

 frigo voor elke klas 

 Nieuwe digiborden 

 Gang beneden schilderen 

 Meer uitstappen met de fiets 

 Groot feest voor heel de school 

 

 
 


