Digitale(!) Stam-vergadering
22 oktober 2020

Aanwezig (ik hoop dat ik iedereen heb, ook degene die iets later terecht kwamen): Tom E., An, Bram,
Charlotte, Dante, Evi, Ines, Katleen, Lis, Loes, Matthias, Natasha, Maya, Peter, Taïs, Tom, Veerle,
Vera, Ward, Anke, Tom J.
-> Hoera er zijn nog twee nieuwe ouders bijgekomen. Welkom aan An en Taïs
Verontschuldigd: Helena, Jesse

1. Goedkeuring vorige verslag:
Verslag werd goedgekeurd
2. Lampiontocht
De lampiontocht zoals we hem de laatste jaren georganiseerd hebben, kunnen we in deze
corona-tijden niet organiseren. Toch willen we iets doen dat verbindend werkt.
Het nieuwe concept is soortgelijk aan de beren-zoektocht zoals die in de lockdown er was.
Mensen plaatsten een beer achter hun raam en dat was fijn voor de wandeling(en) die we
buiten maakten. Overal kon je beren ontdekken.
Nu willen we het voor kinderen (en hun ouders) leuk maken om in Mortsel op zoek te gaan
naar kabouters en de klasdiertjes van de kleuterschool. Elke kabouter heeft zijn diertje en
zijn taak. We geven de kinderen een kleurplaat mee om voor de raam te hangen. Ook een
knutselopdracht die mag worden getoond voor de raam. Elk kind of gezin draagt o die
manier bij tot de ontdekkingstocht. Ook voor de lagere school zijn er aangepaste
opdrachtjes. De gezinnen maken het zo groot of klein als ze zelf willen, maar hoe meer
kabouters er ophangen, hoe leuker het uiteraard wordt.
Op een aantal punten in Mortsel voorzien wij sowieso een leuke kabouter-plek, met een
opdracht die de voorbijgangers kunnen uitvoeren. Van deze punten voorzien we ook een
plannetje, zodat die gevonden kunnen worden.

We willen de kleurplaten en uitleg volgende week meegeven met de kinderen, zodat het in
de herfstvakantie kan starten. Hoe lang mensen de kabouters laten hangen, laten we wat in
het midden.
Op de vergadering wordt gereageerd dat het heel leuk is dat er toch is wordt gedaan. We
mogen het op school niet doen, dus goed dat we toch verbindend kunnen werken. Er wordt
geopperd om het logo van de school mee in de kleurplaat te zetten, zodat het nog
herkenbaarder is.
Ines denkt ook nog mee na over een eventueel filmpje om het met nog meer luister op gang
te trekken.
3. Werkgroepen
a. Peter- en meteractiviteit: er zijn activiteiten tussen 1 en 6, maar ouders
mogen niet op school worden uitgenodigd.
b. Geefmarkt: er is erg gezocht naar alternatieven en mogelijkheden om de
geefmarkt te kunnen organiseren, maar helaas is het in de gegeven
omstandigheden niet mogelijk.
c. Kerstdrink: wat doen we daarmee?
Het ziet er niet naar uit dat we tegen dan ouders op de school kunnen ontvangen, laat staan
allemaal tegelijk.
Ideeën/alternatieven die de revue passeerden:
-

wenskaarten (maar dat komt wel snel na de schoolfoto’s waar we ook al ouders
vragen om iets te bestellen
nieuwjaarsbrieven (wordt sowieso gedaan)
een goodiebag met lekkers om thuis te verorberen
een digitaal momentje per klas om elkaar zo te ontmoeten en digitaal te klinken
eventueel met een filmpje per klas
…

De werkgroep die voor de kerstdrink geëngageerd was, wil dat verder uitwerken. Deze
werkgroep wordt ook uitgebreid met enthousiaste creatievelingen: Loes, Raf, Dante, Ward,
Taïs, Charlotte, An, Evi, Tom (kan digitaal systeem maken), Ines wil mee nadenken
Zij werken verder uit en laten weten wanneer er een werkvergadering komt om bv de
goodiebags te vullen.
4. Financiën
Er staat een aangenaam bedrag op de rekening. Nu niet echt duidelijk wat we zullen
uitgeven. de uitstappen kunnen momenteel niet doorgaan. Zal nog afwachten zijn hoe dat in
de loop van het jaar zal evolueren.
De school heeft van het project Operatie Proper 2020 een bedrag gekregen dat vrij te
besteden is. De school heeft hiermee uitgelegd hoe we omgaan met afval: sorteren, knijpers

om met kinderen de schoolomgeving proper te houden, workshops rond verstandig omgaan
met afval e.d.
De schoolfotograaf is vandaag geweest. Vanaf na de herfstvakantie kunnen ouders foto’s
bestellen. Dat levert ook meestal wel wat op.
kleuterschool: heeft centjes afgehaald voor klaswerking, verjaardagswerking
Vraag van de werkgroep schoolomgeving. We weten wat de kaders zouden gaan kosten die
we aan de schoolpoorten willen hangen om de info uit de school meer naar buiten te
brengen. Het gaat om +/- 1300 euro. Is dat ok? -> Dat kan, maar misschien niet alle kaders
tegelijkertijd. De werkgroep bespreekt welke formaten in eerste instantie gemaakt zullen
worden. Er moeten ook afspraken gemaakt worden over wie verantwoordelijke is voor de
invulling en het up to date houden.
5. Puntjes vanuit de school
a. Resultaten ouderbevraging
Het verslag van de ouderbevraging werd vlak voor de vergadering
doorgestuurd. Hier ook als bijlage van de vergadering.
In jan/feb 2020 zijn de ouders bevraagd. Met het kernteam werden de
belangrijkste punten besproken.
De belangrijkste aandachtspunten:
groene plekken benutten
groen wordt gemist op de speelplaats
verkeer in de schoolomgeving
duidelijke visie gevraagd rond pestbeleid, straffen en belonen,
huiswerkbeleid
communicatie: brieven op elkaar afstemmen
website up to date houden
STAM: wel geweten dat die er is, maar de communicatie kan nog
beter, bv van de werkgroepen.
over het algemeen kreeg de school vooral een dikke pluim van de ouders. De
resultaten worden binnenkort naar ouders gestuurd.
b. Maandbrief van de lagere school: vanaf november zal er voor de lagere
school een maandbrief komen waarin vooral de kinderen stukjes schrijven. De
foto’s die getrokken worden op school zullen voornamelijk via de website te
bekijken zijn (beveiligd met een paswoord).

7. Volgende vergadering
26/11/2020, 20:30
de werkgroep kerstdrink laat ook weten als een werkvergadering nodig is.
op de vergadering van 26/11 zullen we de nieuwe vergaderingen plannen
8. Varia
● Peter: klusdag gepland op 14 november 2020: kan wel doorgaan, maar niet
met eten. uitnodiging volgt.
● Ines: opnieuw weer dankjewel om er mee voor te gaan.
● Bram: aan de grote poort is er rond 20-25 na 8 niet zo’n duidelijkheid over het
binnengaan van de kinderen. Er staat dan nog geen leerkracht aan de poort
en dan lopen kinderen soms toch al binnen, zonder de handen te ontsmetten.

Digitaal vergaderen, wij kunnen dat!

