GOED VOORBEELD - BASIS

LEREN VAN ELKAAR
Uitdaging
De MOS-werking uitdragen.
Uitwisseling van MOS-ideeën en acties met andere scholen.
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Stap voor stap
Op een gemeentelijk scholenoverleg roept de MOS-trekker van VBS St-Andreas (SASK) op om met
de leerlingen “uitwisselingsdagen” over de MOS-werking te organiseren. Eén school reageert:
BuBao de Spycker.
De MOS-leerkrachten van de Spycker zitten samen met de MOSsertjes om concrete afspraken te
maken en een programma op te stellen.
Eind september ontvangen de leerlingen van De Spycker de leerlingen van SASK. Ze leiden de
kinderen op school rond. Daarna doen ze samen enkele activiteiten, o.a. een afvalspel, de dieren
verzorgen en soep maken met groenten uit de schooltuin. Twee leerlingen zijn MOS-reporter en
bedienen de camera en de micro om deelnemers te interviewen.
In mei komen de leerlingen van de Spycker op tegenbezoek naar SASK. Daar vindt een gelijkaardig programma plaats.

Resultaat
Een verrijkende ervaring voor de leerlingen
van de MOS-werkgroepen van VBS SintAndreas en BuBao de Spycker, allebei uit
St.-Kruis (Brugge). Ze gaan bij elkaar op
bezoek, wisselen ideeën uit en doen samen
enkele activiteiten.
Beide scholen maken nog meer werk van
een doorgedreven betrokkenheid van de
leerlingen.

Meeval
De eigen MOS-werking tonen aan anderen en zich laten inspireren door de MOS-werking van
anderen is een zeer verrijkende ervaring.

Let op !
Inpassing in de agenda’s van beide scholen vroeg een beetje puzzelwerk.
Daarom koos de school het SASK om het tegenbezoek te organiseren
met de leerlingen van één klas i.p.v beroep te doen op hun mini-MOSwerkgroep.

En MOS?
MOS bracht de beide scholen met elkaar in contact en helpt bij de
zoektocht naar andere geïnteresseerde scholen die ook in deze formule
willen stappen.

VBS Sint-Andreas					
Sint-Kruis (Brugge)
				
050 28 85 10						
www.saskbasis.be					

BuBao De Spycker
Sint-Kruis (Brugge)
050 35 19 17
www.despycker.be

Filmpje op http://moswerkgroepdespycker.blogspot.be/
of https://www.youtube.com/watch?v=NUGg6XOK_Hc
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