Stam-vergadering 8 september 2020
Aanwezig: Tom, Joke, Bram, Evi, Helena, Katleen, juf Natascha, Juf Vera, juf Kay, meester Dennis, juf
Inge, Ines, Niki, Charlotte, Jesse Veerle, Birgit, Dante, Anke, Loes, Raf, Ward, Maya, Tom
Verontschuldigd: Peter

1. V
 erwelkoming
Iedereen stelt zich even kort voor. Jeuj voor zoveel nieuwe ouders!
Link naar google drive doorgeven aan alle leden.

2. Goedkeuring verslag laatste vergadering 17/2/2020 (ja, dat is lang
geleden)
verslag goedgekeurd

3. N
 akijken ledenlijst
Dankjewel voor het aanvullen van de ledenlijst.

4. O
 verzicht activiteiten en werkgroepen nieuwe schooljaar
14/11/2020 is het ook klusdag.
Datum

Activiteit

Wie?

1/10/2020

Ren-je-rot → school vraagt ouders om te helpen
+ Peter- en meter activiteit voor 1 en 6:

zie punt 5. niet met ouders,
geen werkgroep vanuit
STAM nodig.

14/11/2020

Lampiontocht – tocht-werkgroep

Joke, Lis, Veerle, Katleen,
Anke, Jesse, Marlies?
ankerpersoon juffen = Vera

Lampiontocht – catering-werkgroep

Tom Niki, Helena

18/12/2020

Kerstdrink

Loes, Raf, Ward, Dante

13/3/2021

Fuif
of iets met streaming van muziek met feestpakket
voor in eigen bubbel?

??

29/5/2021

Schoolfeest

Helena, Birgit, Tom, Sven,
Dante?

25/6/2021

Diplomafeest Kleuters
Eindejaarstoneel 6de leerjaar 19u

Charlotte, Niki, Maya, Raf
met uiteraard helpende
handen

Wanneer?

Geefmarkt

Charlotte, Evi, Niki, Maya,
Loes

Doorheen
het hele jaar

Werkgroep die nadenkt over acties om op fijne
manier geld in te zamelen

Doorheen
hele jaar

Schoolomgeving/verkeersveiligheid

Jesse, Veerle

Dankjewel voor het invullen van de werkgroepen. Hopelijk heb ik het allemaal juist genoteerd. Laat
het zeker weten als er nog iets niet klopt. En wie niet aanwezig was, laat zeker weten waar je je graag
engageert! We zullen de volgende vergadering(en) de werkgroepen die nog moeten worden
versterkt opnieuw bespreken.
Geefmarkt: We vinden het een erg waardevolle activiteit, maar moeten eerste bekijken hoe we dat
corona proof kunnen organiseren. De werkgroep zal daarover nadenken. Dan kunnen we er een
datum voor zoeken.

5. O
 rganisatie peter- en meter-activiteit 1/10/2020
Leerkrachten van 6 lichten toe: Aangezien we geen ouders op school mogen ontvangen, zal er dit jaar
geen activiteit zijn waar de ouders aanwezig zullen zijn. Er zijn wel allerlei leuke activiteiten voor 1 en
6 samen in de loop van de eerste weken van het schooljaar.
Idee: Op de lampiontocht ook aandacht hebben voor combinatie 1-6. misschien kunnen de
peter/meter mee de tocht doen met hun petekind?

6. E valuatie van de Mad man fuif van 7/3/2020
Er was veel volk en ambiance. Het was leuk.
De werkgroep was niet zo groot. Dat maakte het wel zwaar, vooral opkuis achteraf is zwaar. Er is een
grotere groep nodig om het comfortabel rond te krijgen.. Dit is ook een weerkerend gegeven.
Helpende handjes was niet makkelijk te vinden, maar wel gelukt.
Het was wel een hele fijne editie.

heeft 1.000 euro opgebracht. Dat is een zeer goed resultaat.

7. F inanciën
Momenteel voldoende in kas. Dat is goed nieuws. Maar we staan dit jaar voor een jaar waarin
bepaalde uitstappen dubbel zullen doorgaan. Dat kost ook centjes. We moeten dus bij elke activiteit
ook bekijken hoe we op een fijne manier ietsje kunnen verdienen. Zonder uiteraard ouders te
verplichten of zich verplicht te laten voelen.
Deze zomer is er een probleem geweest met rekening. Dat is allemaal opgelost. We hebben contact
gehad met bank. Daar kregen we de waarschuwing dat bankkaarten doorgeven niet veilig is. Er zal
dus een beperkt aantal bankkaarten beschikbaar zijn voor de 2 directies en voor de 2
penningmeesters (Ines, Peter, Helena, Tom). Deze kaarten worden niet uitgeleend.
Indien er voor een activiteit iets moet worden aangekocht, kan je het voorschieten en het bonnetje
mailen naar stam@parkschoolmortsel.be. Dan wordt het zo snel mogelijk terugbetaald. Voor grote
aankopen kan je eventueel de penningmeester contacteren, of de factuur achteraf rechtstreeks door
de kas laten betalen.
info:
-

We hebben een paar kassa’s met cash geld.
We werken met jetons: witte (0,50 euro), blauwe (1,50 euro), oranje/groene (gratis) jetons.
Kijk op drive om waarde van de jetons te kennen. Bij activiteiten worden die jetons gebruikt.

Activiteiten van de school waar ze centjes voor vragen:
-

-

LO:
-

Efteling bijdrage voor 3 en 4
Sportdag 1, 2 en 3
Afscheid 6
Mogelijk kamperen 6

-

klasbudget
verjaardagscadeautjes voor de kleuters
paaseitjes
nieuwe fietsjes

KO:

8. I nfo uit de school
-

dankjewel zoveel volk hier. Blij dat we hier nu wél zijn. Jammer dat er geen collectieve
ouderavond kon doorgaan, maar we pakken dat ludiek aan.
We zijn rustig gestart in de 2 scholen. Zowel leerlingen als leerkrachten veel zin om terug te
starten. We konden terug min of meer gewoon starten en dat gaf een zekere rust.
in de kleuterschool staat de bodymap centraal. is ingebed in de hele lijn van de leerjaren.
2 pensioenvieringen
- Karin
- Greet
- vanuit de STAM gaven we aan beide dames reeds een cadeau (bon Villa Augustus) en
daar waren ze heel blij mee.

9. V
 astleggen data volgende vergaderingen STAM 2020

Zet meteen in je agenda:
-

donderdag 22/10/2020, 20:30u
donderdag 26/11/2020, 20:30u

10. V
 aria
-

-

-

-

Helena: vraag tot tekening van petitie voor Ruth die teruggestuurd moet worden naar
Venezuela.
Hoe werkt het met werkgroepen? We komen een 6-tal keer samen met de hele groep, maar
in de werkgroepen worden de activiteiten voorbereid. Op welke manier en hoe vaak je
daarmee samenkomt, spreek je in de werkgroep af. Op de vergadering met de hele STAM
overlopen we de stand van zaken van alle werkgroepen.
Ines:
- Stutting op de speelplaats: er is een kleine verzakking. Dat is veilig vastgezet, maar
het kan even duren omdat het juridisch bekeken moet worden wie verantwoordelijk
is.
- allochtone ouders betrekken we moeilijk. Bij de vrijwilligers die ‘s middags helpen is
nagevraagd of ze in STAM zouden willen komen. Zij zien het niet zitten om ‘s avonds
naar de vergadering komen. Ines vraagt iemand om na de vergadering van
ouderteam ‘s ochtends aan een groep ouders uit te leggen wat er gezegd is en waar
ze kunnen deelnemen. Als ze persoonlijk aangesproken worden, zijn ze wel bereid
om deel te nemen. → Evi en Veerle willen dat wel doen op woensdagvoormiddag.
Dankjewel
Ward:
- werkt bij Infrabel. Die hebben spelmateriaal voor LO dat interessant kan zijn. →
Leerkrachten 6 zullen dat doorgeven aan werkgroep verkeer
WG schoolomgeving: aan poort willen we kaders hangen om te laten zien wat er gebeurt,
foto’s. We bekijken nog hoe we dat corona-proof kunnen doen.
verkeersbegeleider aan frituur picknick staat er dit jaar niet → Ines zal dat bevragen.
Wanneer starten bouwwerken aan kant fietsenparking LO? → Dat is nog niet duidelijk. In het
parcours van de rij is er al wel rekening mee gehouden.
Verjaardagstraktatie: omwille van de corona-maatregelen mag geen zelfgebakken gebak
meegegeven worden, wel iets aangekocht, voorverpakt. Er is een bezorgdheid dat dit tot een
opbod van almaar meer en meer zal leiden. → nog eens duidelijk naar ouders stellen dat dat
niet de bedoeling is.

