
  

Verslag STAM-vergadering  

24 oktober 2022 

 

 
Aanwezig: juf Anja,meester Dennis, juf Kathleen, Veerle, Marian, Natascha, Ines, Dante, Tom, Evi, 
Joke, Niki, Pieter, Loes (later), Reinhoud, Abbi, Inne, Lies 
 
Verontschuldigd: Peter, Christophe, Elien L. Marie, Katleen, Anke, Jesse  

  
 

1. Welkom!!!  
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering(en) 
Goedgekeurd  

 

3. Evaluatie activiteiten 
○ 7/10/2022 Ren-je-rot 

o Het was leuk. Succesvol 
o Kan er ook een ontmoetingsmomentje aan gekoppeld worden voor 

ouders? met soep bv.  
o Bij lagere school was het tweede leerjaar bv iets te vroeg begonnen, 

dan ben je missschien te laat al supporter. Dat is jammer.  
o Beter terug een namiddag 
o Voor eerste en tweede leerjaar is 5 minuten lopen een beetje te kort. 

ook voor ouders is het redelijk kort. Je doet veel moeite om er te zijn, 
maar dan is het heel snel voorbij.  

o Kleuters hebben langer gelopen dan eerste en tweede leerjaar.  
o Opbrengst nog niet bekend 
o Er waren nog wel wat pompoenen over. Het uitdoen van de 

pompoenen is wel veel werk.  
o Verkeersveiligheid: misschien toch handig om bij de ingang van het 

park een aanduiding te geven dat er een activiteit bezig is.  
○ 14/10/2022 Peter- en meter activiteit 

o Was een heel geslaagde activiteit 
o Was een beetje chaotisch met de nabewaking 



o Show misschien toch iets vroeger zetten -> timing gaan we bekijken 
ouders hebben mekaar gevonden.  

o Fijn dat er hulp was van de stam 
o Er was zeker genoeg soep. Was een beetje een mistelling. Soep is op 

de quiz nog verdeeld + groenten als prijs 
○ 14/10/2022 Quiz 

o Was echt een hele toffe avond! 
o Was wat veel op 1 dag (peter en meter, terugkomst openluchtklassen, 

quiz) 
o Meer volk voor bediening volgend jaar: was echt hard doorwerken.  
o Iets meer drank voorzien (rosé en cola zero was op) 
o Het was heel plezant 
o Opbrengst: 1400 euro. Met terugbetaling van leeggoed: +/-€ 2000 
o Tof dat er een incentive was om met ouders van dezelfde klas af te 

spreken.  
o Volgend jaar opnieuw! 

 
4. Komende activiteiten 

○ 18/11/2022: Geefmarkt 
o Flyer is al gemaakt met de groep van vorig jaar 
o 2 nieuwe mensen gaan we contacteren 
o Voor de rest is alles al wat in kannen en kruiken.  
o Vorig jaar waren een hotdogs betalend. Dat gaan we nu niet doen.  

maar wel cake, koffie en thee (gratis)  
o Helpende handen :2 leerkrachten van kleuter en lager die mee koffie 

thee komen uitdelen. 
○ 20/11/2022: klusdag  
○ 13/01/2023: Nieuwjaarsdrink 

o Er is veel volk op korte tijd nodig om iedereen van een drankje te 
voorzien.  

o Toog moet worden opgebouwd 
o Werkgroep: Tom en Reinhoud, Abbi, Inne en Lies + volk vinden om op 

dag zelf te helpen.  
o Hulpvraag aan hele school vragen.   

○ Vergeet de helpende handjes niet!! 
 

5. Financiën 
Wat doen we met het geld dat wordt ingezet? Bv. aankoop go-carts 



Er is een marge om ook in te zetten op verbinding tussen ouders, tussen ouders en 
school. Dat is fijn om die ruimte te hebben.  
Wenskaarten gaan opnieuw gedaan worden. Let wel op kwaliteit van afdrukken. 
(Was vorig jaar niet zo goed) 
Schoolfotograaf: dat levert telkens heel wat op.  
 

6. Nieuws uit de school 
○ afval sorteren 

o Het is nodig om daar terug aandacht aan te besteden. ook in LO nog 
veel papiertjes, plastiekjes 

o Alle afvalstraatjes opnieuw in orde gebracht 
o Aan STAM vragen om het mee onder de aandacht te brengen 
o IDEE: koekendoosjes personaliseren.  
o Mooimakers: park en school wordt ook door kinderen proper 

gehouden met de afvalknijper e.d.  
○ werkgroep ouderbetrokkenheid  

- Koffie en thee-momentje georganiseerd door de STAM (zoals pittige 
vrijdag). Kunnen we daarover nadenken. Of ook tijdens de ochtend.  

- Welzijn Mortsel: ook armere gezinnen, anderstalige gezinnen aantrekken 
- Gezonde school: Karin (ex-collega) komt iedere vrijdag soep maken.  

- elke maand is een van kleuterjaren verantwoordelijk voor de soep 
- dit jaar proberen in de kleuterschool, misschien uitbreiden naar 

lagere school 
- vraag van kleuterschool: financiële ondersteuning - 100 

euro/maand om een hele maand voor 72 kleuters soep te maken.  
- Abbi wil er ook mee betrokken geraken.  

 
● VRAAG ivm klas Whatsapp.  

○ Ouders mogen het zelf starten en dat is een heel laagdrempelige manier om 
te communiceren.  

○ School mag het GPDR-gewijs niet zelf opstarten 
○ Klaslijst aan het begin van het schooljaar is wel handig.  
○ klas-whatsappgroep: kan je ook starten via een link - daar kan je je als ouder 

klikken om lid te worden.  
○ Het moet sowieso vanuit een ouder vertrekken 
○ De school wil ook starten met ‘klasouders’ 

 
• Schoolfacturen en gezinnen in armoede 



○ school blijft zeggen dat ze bereikbaar zijn. Dat ouders hun bezorgdheden 
kunnen uiten, korting krijgen enzo.  maar heel moeilijk om ze te bereiken.  

○ Extramuros activiteiten: we zien dat kinderen niet meegaan. Niet duidelijk of 
het gaat omwille van de kostprijs. Soms lukt dat, maar in vierde leerjaar zijn er 
bv 8 leerlingen niet mee op openluchtklassen gegaan. Ook het materiaal dat 
lln moeten meenemen is een verdoken extra kost.  

○ Bij brooddozen merken we dat niet. Tot hiertoe geen lege brooddozen.  
 

 

• Verkeersveiligheid 
○ Verhuizen we naar volgende vergadering 
○ Er werden terug gevraagd om iemand aan de oversteekplaatsen 
○ Hoe is het met het parkeren? Blijft toch een probleem 
○ Dubbelparkeren valt mee, maar ze zetten het volledig vast, waardoor je er 

met de fiets soms moeilijk door kan.  
 

○ Waarover willen we de volgende keer meer te weten komen?  
Duidelijkheid over pensioen van Peter Lahousse  
 

7. Volgende vergaderingen, telkens om 20:30u 
○ 8 december 2022 
○ 24 januari 2023 
○ 2 maart 2023 
○ 18 april 2023 
○ 1 juni 2023 

 
8. Varia 

o Niki: Lege brooddozen: Als dat moest opduiken, willen Niki en Evi zich daar 
mee achter zetten. Als het niet nodig is, uiteraard ok.  

o Reinhoud: stamagenda maken waarop je kan abonneren. Dennis bekijkt het 
met Dante 

 
 


