
  

Verslag STAM-vergadering  

20 september 2022 

 

 
Aanwezig: Veerle, Tom Peter, Reinhout, Maya, Katleen, Mariam, Tom, Marianne, Dennis, Natasha, 
Kay, Joke, Ines, Pieter, Christophe, Elien, Inne, Abby, Lies, Anke, Stephanie (instappers), Jesse, 
Charlotte, Evi 
Verontschuldigd: Niki, Dante, Lynn, Loes 

  
 

1. Welkom in het nieuwe schooljaar!!!  
Dankjewel om erbij te zijn. Veel bekende en veel nieuwe gezichten. Dat is zo fijn. WELKOM! 
 

2. Nieuws uit de school 
Peter- en meterfeest 14/10: kinderen L6 zijn peter/meter van L1. Ze doen veel dingen 
samen, bv samen de dieren doen, koken samen, knutselen. 14/10 is tijdens week van het 
bos. We gaan die dag:  

- samen soep maken 
- samen naar het bos gaan 
- 16u terugkomen (grote drukte is dan voorbij) 
- soep aanbieden 
- ouders van L1 ontmoeten L6.  
- afsluiten met toonmoment 

hulp van stam -  
- hulp bij aanbieden van drankje: iets fris, vanaf 15-17u.  
- tussen de middag de keuken gebruiken 
- leerkrachten geven door aan Tom wat er moet aangekocht worden.  
- wie kan helpen? stuur het per mail aan STAM of naar juf Kay 

(kay.verstrepen@parkschoolmortsel.be).   
 
Ren-je-rot voor het kiekeskot: 7/10. 
Helpende handen nodig? Mag altijd, strookjes om je op te geven al via kinderen uitgedeeld 
 
Nieuws uit de school op de agenda van het ouderteam:  

- Elke vergadering komt er nieuws uit de school aan bod.  
- Het is fijn als dat op vraag van STAM is. Directies zouden het fijn vinden als we op een 

STAM-vergadering een vraag krijgen van het team, zodat ze dat tegen de volgende 



vergadering kunnen voorbereiden en input van ouders terugkrijgen. Zo kunnen we 
dat ook mee sturen  

- We hebben de kinderen met veel enthousiasme welkom geheten op 1 september  
- Bij ouderavonden waren er ook veel ouders aanwezig.  

 
3. Communicatie in de STAM 
- dankjewel om de ledenlijst aan te vullen. Die kan je ook terugvinden op de 

STAMDrive 
- De uitnodigingen voor de vergaderingen komen via mail én via Whatsapp 
- Whatsapp zijn we vorig jaar gestart. Het is de bedoeling dat er enkel berichten in 

worden geplaatst die iedereen aanbelangen.  
Indien je liever niet in deze groep terecht komt, laat het dan weten aan Joke en 
Dante. Heb je volgende week nog geen toegang tot de groep, laat het dan zeker ook 
weten.   

 
4. Werkgroepen 

Aan het einde van schooljaar 21-22 legde we de agenda  
We willen de agenda van het volgende schooljaar overlopen en vooral bij elke 
activiteit uitleggen welke rol we als STAM daarin opnemen.  
We willen ook starten met het invullen van werkgroepen voor het organiseren van 
deze activiteiten.  

 
14/10/2022: Quiz 

- 15 van de 30 tafels ingeschreven  
- catering/bediening door lkn 
- prijzen: bon van een of andere winkel - granelle, manger, Lof, … -> ideeën: geef door 

aan Tom Janssens.  
18/11/2022: Geefmarkt 

- kinderspullen (kledij, speelgoed, …) dat nog in goede staat is, wordt ingezameld. op 
vrijdag is er een markt, waar iedereen mag meenemen wat die wil. De overschot gaat 
naar de geefwinkel.  

- organisatie door STAM: inzamelmomenten + uitstallen van gekregen spullen.  
13/1/2023: Nieuwjaarsdrink 

- doel : alle ouders op korte tijd voorzien van een drankje en hapjes 
- nodig: voldoende mensen om mee achter de bar te staan, bedenken wat we 

schenken/aanbieden  
- meestal buiten 
- hotdogs, chipkes, cava en fruitsap, chocomelk eventueel  
- niet moeilijk, maar wel veel helpende handen nodig.  
- L6 helpt bij hotdogs 

11/2/2023 Lampiontocht  



- verbindende activiteit: vooral gericht op kleuters en &e graad LO 
- een wandeling in schermer, tocht met activiteiten, creatief in elkaar gestoken, 

gezinnen ontmoeten elkaar, gratis activiteit  
- soepje op het einde  
- helpende handen nodig? Soms voor bij de activiteiten, ook voor verdelen soep.  

11/3/2023 Schoolfuif 
- Datum nu vast op 11/3 (want 18/3 is turnfeest deugd en volharding) 
- kei-toffe fuif 
- mensen nodig om het op poten te zetten 
- het is fijn als je dat met veel mensen kan organiseren 
- voorbereiding is niet verschrikkelijk intensief 
- maar het WE zelf is dat wel héél intensief: opbouw, afbraak op zondag  
- DJ is eigenlijk bekend  
- werkgroep bedenkt wat er juist gebeurt: bv met live band, met foodtruck, … 

13/5/2023: schoolfeest 
- de STAM neemt de catering van het hele gebeuren op zich, in verschillende standen.  
- draaiboek bestaat  

Diplomafeesten (23/6 kleuters, 29/6 lager) 
- drankje en hapjes bedenken en voorzien en aanbieden 

 
Ter info ook de data van andere activiteiten en de klusdagen: 

○ 07/10/2022: Ren-je-rot 
○ 14/10/2022: Peter- en meteractiviteit (L1 en L6) 
○ ZONDAG (!) 20/11/2022: Klusdag  
○ ZATERDAG 04/03/2023: Klusdag 

 
5. Financiën 

Er is voldoende in kassa. We doen uiteraard activiteiten om geld in te zamelen voor de 
school, maar kunnen dit jaar ook volop inzetten op verbinding.  
Volgende vergadering zullen we iets uitgebreider ingaan op de financiële situatie.  
 

6. Praktische dingen 
○ Nakijken - aanvullen ledenlijst voor schooljaar 22-23 (zie bijlage) 
○ Vastleggen volgende vergaderingen:  

■ maandag 24 oktober 2022 
■ Donderdag 8 december 2022 
■ dinsdag 24 januari 2023 
■ donderdag 2 maart 2023  
■ dinsdag 18 april 2023 
■ donderdag 1 juni 2023 

7. Varia 


