
  

Verslag STAM-vergadering  

13 september 2021 

 

 

Aanwezig: Bram, Tom, Joke Peter, Ines, Charlotte, Dante, Veerle, Anke, Jesse, Taïs, An, Loes, Eveline, 
Elien, Annelies, meester Hans, Tom, Matthias, Lynn, Vera, Denis, Kristof, Ann, Maya, Reinhout 
 
Verontschuldigd: Helena, Evi 
 
 

1. Welkom  

rondje voorstelling. 

Hoera dat we mekaar life kunnen zien en hoera voor alle nieuwe gezichten 

 

2. Verslag vorige vergadering 25 mei 2021 
Goedgekeurd  

 

3. Nakijken - aanvullen ledenlijst voor schooljaar 21-22 

Dankjewel om de ledenlijst aan te vullen. De aangevulde lijst vinden jullie in bijlage.  

 

4. Statuten ouderteam 21-22 

a. De statuten werden goedgekeurd. De laatste versie kunnen jullie nogmaals 

terugvinden in bijlage.  

b. google drive:  

we houden ‘draaiboek’, aankooplijsten e.d. daar bij -> link naar drive 

doorgeven via verslag.  

 

5. Activiteiten en werkgroepen voor het komende schooljaar 

a. activiteiten: voorstelling van wat er van ouderteam verwacht wordt. Daarna 

proberen we een aantal werkgroepen ook al in te vullen. Ook bepalen we de 

data van de grote activiteiten.  

datum  werkgroep kandidaten voor werkgroep 

8/10/2021 Ren-je-rot Bram?  

? Peter en meter feest Peter laat weten als het doorgaat 



13/11/2021 STAM activiteit Jesse, An, Veerle, Anke, Lynn 

 

19/11/2021 Geefmarkt Maya, Charlotte, Elien, Annelies, Evelien, 

Joke 

20/11/2021 Klusdag  

14/1/2022 Nieuwjaarsdrink Tom J, Reinhout 

 
12/3/2022 

Ouderfuif Charlotte, Evi en co, Tom (afhankelijk van 
met hoeveel de ‘en co’ zijn) 

14/5/2022 schoolfeest Taïs, Matthias 

24/6/2021 afstuderen kleuters 
afstuderen 6de 
leerjaar 

Bram, Maya, Veerle (Jesse), Lynn 

 schoolomgeving 
verkeersveiligheid 

Jesse en Veerle 

   

b. voorstelling activiteiten 

● Peter- meter-feest: In de lagere school zijn kinderen van het zesde 

leerjaar peter of meter van kinderen uit het eerste leerjaar. Ze doen 

samen allerlei activiteiten en op het peter en meter feest (dat normaal 

tweede helft van september doorgaat) leren ook de ouders van 1 en 6 

elkaar kennen. Hoe dat dat dit jaar zal kunnen doorgaan is nog niet 

bekend. Als het doorgaat, zal dat iets later in het schooljaar doorgaan 

en zal Peter de vraag om hulp versturen.  

● ren-je-rot: een loopfeest waarbij de kinderen hun lopen laten 

sponsoren om centen te verzamelen voor de dieren van de school. 

Ouders helpen daar om de kinderen van drinken en fruit te voorzien, 

om stempels te zetten. Het is handig als iemand van stam 

verantwoordelijk is voor ‘aansturing’ van ouders die komen helpen.  

● STAM-activiteit: al jaar en dag organiseren we voor kleuters en eerste 

graad lager een activiteit voor ouders samen met hun kinderen: vaak 

een wandeling, lampiontocht, picknick. Vooral gezelligheid, 

samenhorigheid is belangrijk.  

● Geefmarkt = kinderspullen die ouders weggeven,  worden 

verzamelden op een vrijdag is er dan een markt waar ouders en 

kinderen iets kunnen meenemen. De overschot gaat naar de 

geefwinkel 

● klusdag  



● geen kerstdrink dit jaar (laatste vrijdag is 24/12) 

● nieuwjaarsdrink Kleuter + lager samen: de STAM voorziet de catering. 

Ook zeker voldoende helpende handjes nodig om de shiften te vullen.  

● Fuif: Thema vastleggen, eten en drank, cocktail bar, DJ boeken, 

opbouwen en afbreken, in wandelgangen waren er al mensen die zich 

daarvoor wilde voorzien: Evi en Charlotte 

● 14/5/2022 = vrij voor schoolfeest, maar feestweek voor kinderen was 

ook heel fijn. Werkgroep schoolfeest van het schoolteam zal eerst 

bekijken op welke manier het wordt ingevuld. Dit gaan we wel snel 

beslissen. Er is sowieso een moment voorzien waarop ouders mee 

kunnen feesten.  

● 24/6/2022: Eindejaars-receptie van kleuters en vooral van LO6. Voor 

LO bestaan er ook wel draaiboeken hierover. -> toch belangrijk om 

daar nu al mensen voor te voorzien, want anders is het soms moeilijk 

om mensen te vinden die het willen organiseren.  

● Verkeersveiligheid/schoolomgeving: we nemen initiatieven om de 

schoolwerking zichtbaar te maken. in de loop van vorig schooljaar 

werden er daarom kaders gemaakt voor aan de schoolpoorten. Daarin 

komen foto’s, kunstwerken ed die een inkijk geven. Ook op vlak van 

verkeersveiligheid blijven we inzetten.  

 

c. helpende handjes 

we spreken ook alle andere ouders aan om een handje toe te steken op grote 

activiteiten.  

Hiervoor nodigen we alle ouders uit om zicht op te geven en maken we een 

sheet op google drive.  

in de maandbrief van de kleuters kan dit ook herhaald worden.  

in maandbrief: ook verwijzen naar link van helpende handjes.  

 

 

6. Nieuws uit de school 
a. vr 17/9/2021: Strapdag. laat de auto thuis, breng kinderen te voet of met fiets 

b. Meester Hans: tuin en dieren: ren-je-rot combinatie met pompoenverkoop 

We willen mensen uit de buurt en ouders betrekken bij 2 groepen:  

- samentuiners: eerste samenkomst 15/9, 19u 

- dierenliefhebbers: eerste samenkomst do 16/9, 19u 

Als je je geroepen voelt om mee te doen, ben je heel welkom. Neem contact 

op met meester Hans: hans.keuleers@parkschoolmortsel.be.  

c. kleuterjuffen: genoten van frisse start. Dat ook ouders op de school konden 

komen op de ouderavond, was heel fijn. Er waren er ook veel aanwezig.   

 

http://hans.keuleers@parkschoolmortsel.be/


7. Financiën  

Overzicht waarin de STAM de school financieel ondersteunt: zaken waar zoveel mogelijk 

kinderen baat bij hebben:  

- uitstappen  

- sportdag uit huis 

- bussen worden door stam betaald (dat zijn grote bedragen) 

- kleuter: krijgen klasbudget voor net dat extraatje 

- schoolbibliotheek  

- externen die iets komen doen: een boekenbon geven 

- bandjes e.d. op schoolfeest 

Doel is niet om veel geld op de rekening te houden. School vraagt ondersteuning voor die 

dingen die voor alle leerlingen ten goede komen.  

Bij de kleuterschool gaat het vooral over 

- klasgeld 

- verjaardagscadeautje per kind 

- paaseitjes 

- ijsjes op het einde van het schooljaar.  

 

8. Vastleggen volgende vergaderingen  
- maandag  18/10/2021, 20:30u 

- donderdag 25/11/2021, 20:30u 

 

9. Varia 

An: lege brooddozen op school? Ja, we komen dat wel tegen. Klasleerkracht spreekt ouders 

daarover aan. zorgleerkrachten. ouders worden aangesproken. met ouders in gesprek en 

financieel ondersteuning. Er wordt ondersteund, maar nu niet alarmerend.  

 

 


