
  

Verslag digitale STAM-vergadering  

4 februari 2021 

 

 

Aanwezig: Tom E., Peter, bram, Dante, Marianne, Helena, Natasha, Taïs, Veerle, Ines, Evi, Anke B. 
Vera, Loes, Niki, Charlotte, Tom J., Jesse, Niki  
(oh, ik hoop echt dat ik iedereen heb opgeschreven!!) 
 
Verontschuldigd: An Schamp 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Verslag werd goedgekeurd 

 
2. Evaluatie actie kerstpakketten  

Het was eerste doordenken over het concept, maar eens dat er was, ging het goed. Het was 
handig dat ieder zijn pakket zelf kon samenstellen.  
Het formulier werkte goed en werd goed opgevolgd door Tom.  
 
Financieel: Tom toont het overzicht.  
- mooie winst  
- €700 voor het goeie doel 
- 2 bestellingen niet opgehaald (staan in STAM-kast) 

 
KEI-goed gedaan: Heel veel fijne reacties gekregen! om te behouden. Fijn om toch een linkje 
met de school te hebben op het einde van het jaar.  

Ook het filmpje van de leerkrachten en leerlingen was echt hartverwarmend.  
 

3. Vertegenwoordiging ouders in Schoolraad Mortsel - vernieuwing mandaten 
Vanaf mei 2021 moeten de mandaten vernieuwd zijn.  
Voor de lagere school-ouder kunnen Joke/Jesse die blijven doen. Voor de kleuter-ouder 
wordt best meteen iemand nieuw aangesteld aangezien de jongste van Jesse nu al in de 
derde kleuterklas zit en zij dus vanaf volgend schooljaar geen kleuterouder meer is.  
Anke denkt er over om zich kandidaat te stellen. Zij neemt contact op met Jesse en Joke om 
eens te bekijken wat het juist is en of het iets voor haar is.  
 

4. Financiën 
a. Stand van zaken 

kerstpakketten: zie punt 2 
foto’s: ook een heel grote winst 
kleuters: klaswerking voor tweede trimeters is betaald 
Stand van rekeningen is goed op dit moment 



 
b. Volmachten van KBC-life.  

Sven Van Caimere en Wendy Van Mellaert hebben ontslag genomen uit de STAM.  
Zij nemen ontslag als vertegenwoordiger van de vereniging en hun volmachten op de 
rekeningen worden geannuleerd. 
 
De algemene vergadering beslist het volgende: 
- Sven Van Caimere en Wendy Van Mellaert worden geschrapt als vertegenwoordiger en 

volmachthouder. 
- Ines Broes en Peter Lahousse blijven vertegenwoordiger van de vereniging. 
- Bram Van Droogenbroeck en Helena Huyghe worden aangesteld als nieuwe 

vertegenwoordigers van de vereniging. 
- De algemene vergadering gaat ermee akkoord  dat twee handtekeningen van een 

vertegenwoordiger volstaan om een wijziging door te voeren. 
- Tom Engels, Helena Huyghe, Bram Van Droogenbroeck, Ines Broes en Peter Lahousse 

krijgen volmacht op de rekening. 
De algemene vergadering geeft Tom Engels in zijn functie van penningmeester de opdracht 
en het mandaat om dit te regelen met KBC. 
 
Contactgegevens KBC: antwerpen@kbc.be tav Tony Teysen 
 

5. Brainstorm voorjaarsactiviteiten  
De fuif zal allicht niet kunnen doorgaan. Gaat we een alternatief doen?  
Ideeën/brainstorm 
- Fuif op afstand?  

o via streaming.  
o Tof, maar iedereen zit al veel achter z’n scherm. Niet zeker of dat zou werken. 

Daarbij zou je drankje/hapje kunnen verkopen, maar dat hebben we natuurlijk 
nog maar net gedaan.  

o Misschien is iets met eten eerder iets voor een (alternatief) schoolfeest.  
- Vera: een groot kapsalon voor wie zijn haar wil laten kennen door een ouder of 

leerkracht die haar wil knippen. Tof idee, maar nu nog niet mogelijk.  Eigenlijk kunnen 
we nog niet veel ‘life’ organiseren.  

- Quiz?  
o in AVE was er dit weekend een quiz, met aparte teampjes, en terug in grote 

groep. Dat was wel goed georganiseerd. Technisch is dat niet zo evident: je moet 
echt 2 schermen hebben om dit te kunnen uitvoeren (eentje voor opdrachten en 
eentje voor breakout-room) 

o Kahoot kan al veel, misschien zijn breakout  
o de tandem heeft nu ook een online quiz.  

- misschien ook iets buiten doen?  
o zoek-spel, cluedo? een zoek-spel in het park of in Mortsel.  
o Anke: schoonbroer heeft dat georganiseerd, was héél tof, maar wel wat dingen 

nodig van de gemeente: gemachtigd opzichters ingezet, opengezet voor ook 
andere mensen dan enkel van de school. Niet zo evident, wel groot succes.  

o stadsrally met de scouts: boekjes voor €5: je hebt een maand om de tocht te 
maken en in te leveren.  



o Veerle, Anke, Jesse, Joke = werkgroepje om daar eens over na te denken.  
 

6. Nieuws vanuit de school 
a. update corona-maatregelen  

Als een leerkracht of kind in 5 of 6 een positieve test heeft, moet heel dat leerjaar een 
mondmasker dragen gedurende 14 dagen.  
Niet alleen tijdens de les, maar ook als leerkrachten zich door de gebouwen bewegen, moet 
er meer een mondmasker gedragen worden. 
 

b. Stavaza aanleg stadsterras 
Peter: bewoners die in de buurt wonen hebben een brief gekregen van wat er gaat komen, 
maar geen concrete data. Er is immers beroep aangetekend tegen de vergunning. Het is nu 
wachten op de uitspraak ivm dat beroep om concrete planning te kunnen maken. Verwacht 
wordt dat ten vroegste april/mei begonnen kan worden.  
Tot zolang kunnen we fietsenparking gebruiken en verandert er voor de school eigenlijk 
niets.  
 

c. ophangen kijkkasten 
Er zijn 4 kijkkasten klaar en opgehangen.  
Dankjewel, STAM voor de sponsoring om meer van wat er op school gebeurt naar buiten te 
kunnen brengen.  
Dankjewel, Tom, om ze te maken en perfect op te hangen.  
Bij de kleuters zijn er telkens 2 leerkrachten voor verantwoordelijk om de inhoud aan te 
leveren (iemand van gelijkvloers, iemand van eerste verdieping). Die kijken er naar uit om ze 
te gaan vullen.  
Bij de kleuters is er ook een klein kastje rond bodymapping. Info over wat er op school rond 
gedaan wordt, maar ook hoe ouders er thuis mee aan de slag kunnen. 
In de lagere school zijn er dus ook 2 kasten, eentje voor de onderbouw (nu nog leeg) en 
eentje voor de bovenbouw. Daar hangen al foto’s in van de kunstwerken die leerlingen van 5 
en 6 gemaakt hebben in Kunst-uur.  
Een bedenking: ’s ochtends is het moeilijk zichtbaar wat erin hangt, omdat er veel vocht in 
zit. Met Tom eens bekijken of er meer verluchting kan?  
 

d. infomomenten/inschrijvingen 
De periode van voorrang voor broers en zussen is voorbij.  
Bij de kleuters zijn er 34 broers en zussen ingeschreven in instapklas, 4 broers en zussen in 
andere kleuterjaren 
In de lagere school zijn er 6 neveninstromers + 2 op de wachtlijst. De kleuters van K3 
stromen automatisch door naar het eerste leerjaar.  
 
infomomenten lager:  
- zal via filmpjes gebeuren: filmpjes die het leven in het eerste leerjaar tonen. Worden 

deze maand opgenomen.  
infomomenten kleuter:  
- ook sfeerfilmpje gemaakt.  
- 2 momenten waarop er online vragen gesteld kunnen worden. Dat is raar, maar wel 

goed dat we dat konden doen.  



- Jammer dat de ouders de school van binnen niet kunnen zien, maar we hebben toch wat 
respons gekregen.  

 
e. website 

pagina STAM updaten en foto’s.  
niet perse duidelijk welke e-mail adressen we moeten gebruiken.  
ook plaats van STAM: update van foto’s. nieuwe activiteiten. Van fuiven, schoolfeesten, 
lampion-tocht.  
 

f. Inspectie 
Donderdag heeft een afvaardiging van het team, zorg en directeur een hele dag gechat met 
inspectie: vooral over leerlingbegeleiding en zorgwerking.  
De inspecteurs hebben op een hele goeie manier doorgevraagd en dat zorgde bij ons voor 
een goede kans op reflectie: waarom doen we de dingen die we doen. De school kreeg alvast 
als feedback dat er een groot dynamisme is en een fijne gedeelde verantwoordelijkheid. Dat 
gaf de leerkrachten een boost.  
Fijn om te horen voor het team dat ze op een goeie manieren bezig zijn met zorg voor de 
kinderen, ook als het moeilijk gaat nu in coronatijd en we flexibel moeten omgaan met 
uitvallen van collega’s. Een rapport met sterktes en groeipunten volgt nog. 
 

7. Volgende vergaderingen 
Allicht nog digitaal.  

- do 18/3/2021, 20:30u 
- di 27/4/2021, 20:30u 

 
8. Varia  
- Loes: parkschool was gisteren in het nieuws. Ziehier de reportage van ATV: 

https://atv.be/nieuws/geen-corona-outfits-op-carnavalfeest-112798.  
ATV en VTM (het nieuwsblad carnaval zonder corona: we kiezen om een fijne dag te 
hebben, maar niet lachen met covid-19: we nemen het serieus en niet makkelijk om 
uit te leggen hoe je daarmee kan lachen en tegelijk de maatregelen serieus nemen.  

- Joke: Wereld Water dag: pakket om met de klas aan de slag te gaan. Joke geeft door 
aan Ines en Peter. Marianne alvast geïnteresseerd om er iets mee te doen.  

- Tom: volmachten KBC  (zie punt 4) 
 
 


