
  

Verslag STAM-vergadering  

18 oktober 2021 

 

 

Aanwezig: Peter, Anja, Marianne, Anke, Loes, Charlotte, Maya, Reinhoud, Evelien, Eline, Dante, Bram, 
Tom, Ines, Joke   
 
Verontschuldigd: An, Helena, Jesse, Veerle, Kathleen, Evi, Taïs, Vera, Natascha,  
 
 

1. Verslag vorige vergadering 13 september 2021 

Goedgekeurd  

 

2. Stam-framework 

Met het bestuur hebben we vorige week hard vergaderd. Elke functie heeft z’n 

uitdagingen die hier ook allemaal in aan bod komen.  

We willen de agenda meer laten bepalen door de leden. Hiervoor zullen we 2 weken 

voor de vergadering een oproep doen tot agendapunten.  

We willen ook om op een vergadering tijd te maken om een thema wat meer in de 

diepte uit te werken. Binnenkort komt ook de uitnodiging om aan te geven welke 

thema’s je zou willen aan bod zien komen.  

 

3. werkgroepen  

a. Lampionnentocht  

In de werkgroep van de lampiontocht merken we dat er de dag zelf (13/11) heel wat 

mensen van de werkgroep niet aanwezig kunnen zijn. Daarnaast is het met erg 

drukke agenda’s nog niet gelukt om samen te komen om voor te bereiden.  

We zien dan 3 mogelijkheden:  

- verzetten naar een ander moment in het voorjaar  

- in vol ornaat laten doorgaan: is eigenlijk niet mogelijk 

- beperkt houden in november en eventueel in voorjaar nog iets anders 

organiseren.  

De datum verzetten is niet makkelijk. Er wordt aan de werkgroep gevraagd om een 

light versie te organiseren. Er zijn ook helpende handjes die kunnen worden ingezet. 

Maya wil de dag zelf ook helpen, maar liever niet knutselen :) 

Werkgroep komt morgen (di 19/10) samen om mogelijkheden te bespreken. 



 

b. Geefmarkt 

Het loopt  geroutineerd in deze groep. De flyer isl af, zal binnenkort verspreid 

worden.  

- binnenbrengen: wo, do, vr 

- klaarzetten kan vanaf donderdagavond, maar vooral vrijdag. dan wel 

helpende handen nodig 

- geefmarkt zelf op vr 19/11, na school, in de grote zaal, met mondmasker. 

- hotdogs aan 1,50 euro 

- en eventueel soep. Ines vraagt aan juffen of ze met kinderen soep willen 

maken 

- zou handig zijn als leerkrachten mee hotdogs willen verkopen 

 

c. Schoolfeest 

Het schoolfeest gaat door! Hoera! 

Er is nog volk nodig in de werkgroep om dit te organiseren. Een warme oproep aan 

allen van ons om er een spetterend feest van te maken.  

Dante zorgt voor google spreadsheet waar je je naam kan aanvullen als je dit mee wil 

doen.  

ook voor de andere werkgroepen kan je je daar opgeven.  

  

d. Quiz 

Een nieuw idee om te organiseren met de STAM, is een quiz. Het is leuk om met 

andere ouders samen te doen en het kan ook heel wat opbrengen.  

Peter en Willem kunnen die maken en presenteren. 

Datum: 11/2/2021. 

De zaal is ook vrij die dag, dus de quiz kan doorgaan.  

-> er moet dan nog een werkgroep gemaakt te worden: vul je naam aan op de google 

spreadsheet 

mag zesde leerjaar ingeschakeld worden? Nee, het zal laat worden en niet opportuun 

om kinderen alcohol te laten schenken.   

 

e. Nieuwjaarsdrink 

nog bekijken hoeveel volk we kunnen ontvangen op school en met welke 

maatregelen. ines bevraagt en laat weten aan de werkgroep.  

 

f. Schoolomgeving en verkeer  

Na Herfstvakantie zijn opnieuw de fluovestjes verplicht. Vrijdag na de herfstvakantie 

is het fluodag.  

Die dag zouden we werkgroep verkeersveiligheid wil dan ook opnieuw meer 

aandacht voor de verkeersregels, veilig en correct parkeren e.d.  



Het lijkt nu beter te gaan. We willen wel een positieve reactie geven aan mensen die 

het goed doen!  

Veerle vraagt om helpende handen in die week om mee te flyeren.  

 

4. Digitaal 

a. Whatsapp met de hele groep,  

Als kort op de bal communicatiemiddel, zouden we een whatsappgroep met alle 

leden van de STAM willen maken.  Er werd geöpperd om enkel het bestuur de 

mogelijkheid te geven om berichten te sturen. Dat is een mogelijkheid, maar we 

willen in eerste instantie uitproberen wat het geeft om iedereen die mogelijkheid te 

geven.  

Om te vermijden dat er te veel berichten in geplaatst worden, zouden we willen 

vragen om enkel die berichten erin te plaatsen die iedereen aanbelangen. In eerste 

instantie willen we proberen te werken dat iedereen iets kan sturen, en kunnen het 

evalueren.maar wel met de vraag om enkel dingen te delen die iedereen 

aanbelangen.  

De agenda en het verslag zullen ook via die weg verstuurd worden. De mail met 

agenda en verslag blijft uiteraard ook bestaan.  

 

b. toegang naar google drive  

Op de google drive pagina van de STAM is het archief van de afgelopen jaren terug te 

vinden. Alles is per schooljaar georganiseerd.  

We delen de folder ‘STAMDRIVE’ met iedereen. Dit wil zeggen dat alle leden van de 

STAM leesrechten heeft om alle documenten te kunnen bekijken. Voor de trekkers 

van de werkgroepen zijn er ook schrijfrechten. Hiervoor neem je best contact op met 

Dante.  

Het bekijken van de documenten doe je via een eigen gmail (of google)account. 

Dante zal op de volgende vergadering tonen hoe je dat kan aanmaken en hoe dat 

functioneert.  

 

c. Update website van de STAM 

Ines zorgt ervoor dat Dante de pagina van de STAM kan beheren. Dit is een pagina op 

de lager school en een andere op de kleuterschool.  

Recente informatie en foto’s zijn altijd welkom!  

 

5. Materiaal meester 

a. Opruimen kot onder trap: verzamelen wat er ligt. 

Tom wil als materiaalmeester zicht krijgen op het materiaal dat de STAM heeft. 

Hiervoor zullen we starten met het opruimen van het Kot onder de trap en kast-

kamer aan de keuken van de school.  



Het kot onder de trap is niet verlucht en dat zal er ook niet komen. Het is dus 

belangrijk om goed na te denken wat daar bewaard kan worden. Zelfs op de dopjes 

van de drank komt er schimmel, dus zo weinig mogelijk daar plaatsen.  

De kast-kamer is volledig van de STAM. Als we die kunnen opruimen, is er allicht wel 

plaats om heel wat te stockeren.  

Bekers van de STAM in berging van lagere school.  

 

b. kaders aan de schoolpoort 

Het is leuk om aan de schoolpoort inkijk te krijgen over wat er binnen in de school 

gebeurt. Nog eens bekijken wie de inhoud verzorgt. Bv nog eens op vergadering 

brengen van leerkrachten. 

 

6. Financiën  

Loes maakte een oplijsting van welke kosten we elk jaar ongeveer hebben, en wat er 

dus moet binnenkomen om dat te kunnen dragen.  

Momenteel is er voldoende in kas, maar om een jaar rond te komen, moeten de 

activiteiten die we doen ook voldoende opbrengen.  

Tegen de volgende keer, maakt Loes ook een overzicht van wat de afgelopen jaren 

binnenkwam en buiten ging.  

 

Leuk om te horen. De inkomsten van deze activiteiten komen ook op de rekening van 

de STAM:  

- wenskaarten 

- schoolfotograaf 21/10 

 

7. Nieuws uit de school 

a. kleuterschool 

- Vanaf dit jaar verplichte taalscreening. Was heel spannend om dat voor het 

eerst te doen. Juffen van 3de kleuter gaan daar nu mee aan de slag om de 

taalzwakkeren extra te ondersteunen. Deze waren op voorhand ook al juist 

ingeschat door de juffen 

- morgen infoavond over bodymapping.  

-  

b. Lagere school 

- op speelplaats  

- is er wat geschilderd (twister, schaakbord, hinkelpad): uitdagen om andere 

manieren van beweging 

- spelletjes die leerlingen kunnen ontlenen en gebruiken tijdens de speeltijden 

- dak is nu ook mee rustige zone waarop gespeeld kan worden. Er is ook altijd 

een toezichter op het dak.  



- Blijft vooral een uitdaging bij regenweer. als het echt te hard regent kunnen 

toezichters ook in de zaal kinderen rustig laten spelen enzo.  

- leerlingenraad komt binnenkort weer bijeen:  

- eerste thema zal ook de speelplaats zijn. Het is altijd zoeken. 

- pokemonkaarten: afspraak is nu enkel ruilen binnen parallelklassen, zien of 

dat loopt. Als dat niet lukt, zullen we andere regels moeten maken of 

eventueel verbieden.  

- Anja: eerste leerjaar 

- super blij dat we weer vanalles kunnen doen 

- we zijn met ouders en grootouders naar de markt kunnen gaan, was heel 

leuk.  

- fijn om samenhorigheid tussen ouders en kinderen en school te ervaren 

- marianne: derde leerjaar 

- zo blij dat alles terug kan doorgaan 

- onze projecten mogen terug doorgaan. Halloween-feest terug met hapjes e.d.  

- voor kinderen terug volledig normaal.  

- 2 scholen in Mortsel met veel besmettingen: we moeten nog altijd opletten.  

 

8. Volgende vergadering 

donderdag 25/11/2021, 20:30u 

 

9. Varia 

a.  Schoolraad 

Anke en Joke zitten in de schoolraad van Mortsel. We zullen hier belangrijke 

elementen die daar aan bod komen ook rapporteren.  

Op de laatste vergadering werd zo vernoemd dat de prijs van de voor-, middag-, en 

nabewaking zal stijgen. Het gaat om een indexering van 0,10 euro. Er wordt nog 

bekeken vanaf wanneer die ingaat.  

b. Hoe zou het zijn met? de aanleg stadsterras 

Op de schoolraad hebben we gehoord dat de beroepen tegen de aanleg verworpen 

zijn en dat er nu kan worden gestart. 

De school wacht nu op communicatie van de firma die de bouw coördineert. Dan 

wordt hopelijk de timing en dergelijke duidelijk.  

Deze werken zullen een grote invloed hebben op de toegang tot de school via de 

fietsenparking. De school denkt na over hoe dat op de meest veilige manier te 

organiseren en vraagt daarbij ook input van de werkgroep veiligheid.  

de firma die de bouw coördineert. Binnenkort komt er (hopelijk) communicatie over 

timing en dergelijke moet nog komen. spannend. Graag ook input werkgroep van hoe 

we dat best veilig maken.  

c. Hoe zou het zijn met het buddyproject?   



momenteel zijn er een 6-tal gezinnen met een buddy en dat werkt goed. Het loopt 

ook verder met 3 kindjes van de lagere school.  

Het zijn de leerkrachten die de inschatting maken of het zinvol zou zijn en via de stad 

Mortsel zijn er vrijwilligers die zich voor het gezin inzetten. Als de klik er is, loopt het 

goed. Soms werkt het, soms niet, maar het is een positief verhaal.  

initieel waren het alleen vrijwilligers van de stad Mortsel, maar ook andere ouders 

van de school werden gevraagd (bv. Maya) en dat loopt goed.  

d. Loes: nav de mail ivm squid game 

We willen op voorhand voldoende  

Hoe neem ik mijn kind mee in de digitale wereld? zou een thema kunnen zijn op een 

volgende STAM.  

Digitale geletterdheid, tiktok, professioneel uitleg over te krijgen. wat zijn wel 

interessante apps? belangrijk om erover te spreken.  

e. Charlotte: mag ik een DJ al aanschrijven voor de fuif? Ik wil dat niet alleen 

met Evi doen.  

f. Reinhoud: Ter info: heel handige tool om affiches en flyers te maken: 

Canva.com.  

g. Bram: afzetten kinderen 8:25u-8:40u is een korte tijdsspanne om kinderen af 

te zetten.  

h. Anke:  

- oversteekpunt Mechelsesteenweg aan de Q8 = heel gevaarlijk. er staat 

soms maar 1 iemand en dan loopt het soms (bijna) fout.  

- aan Edegemsesteenweg staat er soms niemand 

- tekort aan wijkwerkers? -> opnieuw vragen aan Mortsel: Ines geeft 

door.  

- ook nog eens op de schoolraad brengen 

i. Quiz: 11/2 is ok  

- Peter en Willem willen dat doen 

- Peter en Ines moeten bekijken of zaal vrij is -> die is vrij! 

- er moet dan nog een werkgroep gemaakt te worden: vul je naam aan 

op de google spreadsheet 

- mag zesde leerjaar ingeschakeld worden? Nee, het zal laat worden en 

niet opportuun om kinderen alcohol te laten schenken.   

 


