
  

Verslag STAM-vergadering  

25 november 2021 

 

 

Aanwezig: Loes, Joke, Bram, Katleen, Tom, Ines, Anja zorgjuf, Natascha, Vera, Birgit, Tom, Evi, Veerle, 
Dante, Charlotte 
Verontschuldigd: An, Helena, Jesse, Elien, Anke, Niki, Reinhout 
 
 

1. Verslag vorige vergadering 18 oktober 2021 

Goedgekeurd  

 

2. Evaluaties -> wij zijn goe bezig!  

a. Lotjes lichtjesfeest 

Juffen vonden het heel fijn, gezellig, mooi, heel enthousiast, binding tussen ouders, 

kinderen en school is echt gelukt. Er is dit jaar een heel gemengd publiek bereikt met 

deze tocht. Dat viel op. Ook fijn dat het ook buiten het park was 

een paar voorstellen 

- misschien 2 routes voorzien, voor kleinste kleuters was het nogal lang en op 

sommige plaatsten donker 

- misschien vragen dat kleuters fluohesje dragen 

- combinatie soep + hotdogs is niet persé nodig. 1 van beide zeker voldoende 

- hotdogs mogen zeker ook betalend zijn - zoals ook bij geefmarkt het geval 

was.  

- eventueel ook een drankje aanbieden (mag betalend) 

- donker  

werkgroep: het was dit jaar een lightversie, maar wel goede aandachtspunten voor 

een volgend jaar.  

b. Geefmarkt 

Is op een originele manier kunnen doorgaan. Het was vooral heel leuk dat het nog 

kon doorgaan. Schrik dat het laatste nippertje nog zou worden afgezegd. 

Het is vlot gelopen, over het algemeen was het ok.  

Veel blije gezichten gezien: mensen blij dat ze dingen weg konden doen, mensen blij 

met ontdekkingen die ze op de markt mee namen en de geefwinkel kon ook nog volle 

camionette meenemen.  



Alles stond goed klaar, goed overzichtelijk, eigenlijk ook leuk dat het ook buiten was.  

heel fijn georganiseerd, heel dankbare mensen. Ines is trots,  

corona proof, handen ontsmet, goed gedaan. Veel spontane hulp.  

Bedenking: er waren echt te veel worsten. Hier wel betalend, bij lampiontocht niet. 

misschien toch overleggen dat we dat stroomlijnen.  

c. Klusdag 

Vera vindt dat kei gezellig en zo fijn dat ouders mee komen helpen voor het school. 

Zo geraken er toch een aantal dingen gedaan.  

Er was niet veel volk. Vooral kleuter-ouders, nieuwe mensen. Heel enthousiast, maar 

er zouden nog wat meer mensen moeten komen.  

Hoe nog breder uitnodigen? 

- vooral duidelijker maken wat er juist gaat gedaan worden 

- foto’s meesturen van vorige klusdag om sfeer aan te geven 

- meester Hans mag STAM ook betrekken bij uitnodiging.  

In oktober had het bestuur een eigen klusdag en hebben we het kot onder de trap 

leeggemaakt. Daar stond heel veel leeggoed binnengebracht bij Albo: meer dan 400 

euro.  

Belangrijk om te weten: er is nog heel wat drank voorradig. Zeker eerst nakijken voor 

er iets nieuw wordt aangekocht.  

We voorzien ook nog een opruim-moment voor het STAM-kotje aan de keuken.  

 

3. Digitale brainstorm agendapunten 

om agenda-punten door te geven.  

 

4. Evaluatie WhatsApp groep 
Algemene aanvoelen is dat het prima werkt. Er komen wel wat reacties, maar niet 

echt een stormloop.  

Het is een handig communicatiemiddel en als iedereen erop alert blijft om enkel de 

essentiële boodschappen te sturen, kunnen we het zeker behouden.  

We blijven agenda e.d. zeker ook altijd via mail communiceren.  

 

5. werkgroepen  
a. Nieuwjaarsdrink 

Zal sowieso niet doorgaan.  

Kunnen we het erstpakket-initiatief opnieuw opnemen? Kunnen we het nog 

organiseren?  

- Ines: school gaat wel iets rond warmste week doen (Sven en Debby zijn heel 

actief bezig met Ardennen). School gaat sowieso inzamelen van 

voeding/shampoo enzo. Er zal dus iets rond warmte doen.  

- Is niet meer haalbaar voor kerst 



- dichtbij de wenskaarten (bij kleuters), de schoolfotograaf, de warmste week -

> beter niet voor kerst.  

 

Conclusie: Als quiz niet kan doorgaan, kunnen we een bv Valentijn-pakket-alternatief 

voorzien.  

We moeten het overlegcomité afwachten. en zullen net na de kerstvakantie beslissen 

of het kwis dan wel pakketten organiseren.  

Werkgroep als pakketten doorgaat: Dante (voor inschrijvingsformulier opvolging), 

Reinhout, Evi, Loes (vraagt het ook aan Taïs).  

Als pakket doorgaat, begint werkgroep in januari aan voorbereidingen.  

b. quiz  

Als eens samengekomen. We zijn ermee bezig. die voorbereiding is niet verloren, ook 

als we moeten schuiven in de tijd.  

Zou nog altijd fijn zijn om ouders van de klassen samen te brengen.  

c. Fuif 

Er zijn voldoende mensen die zich engageren voor de fuif. Wel belangrijk om te 

weten dat DJ van de vorige jaren reeds vastligt en we daar mee verder gaan. Hopelijk 

kan het doorgaan.  

 

6. nieuws uit de school -> 

a. Kleuter 

i. Corona 

Het weegt echt héél zwaar.  

Vooral uitvallen van lkn, wisselen, veel kinderen, 

Het komt nu harder binnen dan voor de vaccinaties. Het is moeilijk om quarantaines 

te organiseren en het weegt erg op het team. jammer genoeg gaat er heel veel tijd 

en aandacht naar deze corona. Gelukkig helpen teams elkaar, maar het weegt hard.  

ii. Voorleesweek was fijn 

ook buiten georganiseerd. Ouders en grootouders hebben ervan genoten.  
iii. wenskaarten en schoolfotograaf 

opbrengst gaat naar STAM-rekening. Willen we gebruiken voor om kinderfietsjes aan 

te kopen 

Schoolfotograaf: voor kinderen die afwezig zijn ziet het pakketje dat ze krijgen met 

uitnodiging om klasfoto te kopen er niet zo fijn uit: staat in het groot ‘AFWEZIG’ op. 

Ines neemt het op met fotograaf.  

iv. voelbakken voor op speelplaats  

Tom gaat helpen om grote bakken te maken om buiten rustig te kunnen spelen: 

sensorische bakken waar vooral de kleinsten rustig kunnen spelen, uit de drukte.  

ruimte om ook te spelen, maar afgeschermd van de drukke, snelle spelers/plekken.  

b. lagere school  



Ook in de lagere school heel veel gedoe rond corona: LKN ziek, quarantaine. Team 

springt voor elkaar in om het rond te krijgen. We proberen het soepel te laten 

verlopen voor de kinderen.  

Vierde leerjaar is naar zee geweest, prachtige locatie. Groot aanbod aan activiteiten. 

maar heel vermoeiend. Kinderen en ouders waren héél enthousiast.  

We proberen de school draaiende te houden. Dat is dan ook het enige dat op dit 

moment telt. Voor de rest niet veel nieuws of energie om andere projecten uit te 

werken.  

 

 
 

7. Financiën  

We zullen acties moeten doen dit jaar, maar het komt goed.  

 

8. Vastleggen volgende vergaderingen  - hopelijk terug fysiek op school  

- dinsdag 25/1/2022, 20:30u 

- donderdag 24/2/2022, 20:30u 

 

Agendapunten blijven welkom via https://bit.ly/inputstam21-22.  

 

9. Varia 
a.  Ines 

Dante en Loes spreken af met Ines voor verkooppagina op website te bekijken. Dante 

heeft al toegang tot systeem.  

b. Vera 

Oproep voor naarcirkeltje.  

Als mensen zin hebben om te naaien, op kleutermaat, makkelijk aan en uit te doen, 

zou dat super leuk zijn. 

Idee: algemeen lanceren bij ouders/grootouders op FB ofzo. Zien welke reacties er 

komen. Kan ook fijne ontmoetingen teweegbrengen.  

let wel op dat stoffen geld kosten: school/STAM koopt stoffen aan waar naaicirkeltje 

mee aan de slag kan. betaalbare stoffen = overschotjes, kleine naaiwinkeltjes ... 

Vera wil wel navragen bij collega’s welke behoeften er zijn en welke dingen de 

naaicirkel zou kunnen maken.  

https://bit.ly/inputstam21-22

