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1. Welkom!!!

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 24/10/2022
Goedgekeurd

3. Evaluatie activiteiten
○ 18/11/2022 Geefmarkt

o Weer veel spullen, top!

o Beginuur anders regelen?

o Ideeën

- Het graaien van de kinderen een beetje vermijden: een half uur

vroeger beginnen, op dat moment enkel ouders naar binnen en

kinderen pas vanaf 15:30

- Koffie is niet gedronken (slechts 1 kop), cake werd gewoon

genomen on-the-go > werd niet echt een ontmoetingsmoment,

misschien niet nodig om dit nog te voorzien?

- Enkel speelgoed tellen, kleding onbeperkt?

o Afgebrande school was heel blij met de overschot

○ 20/11/2022 Klusdag

o Na extra oproep toch nog genoeg volk (er waren eerst maar 5 mensen)

o 20-tal mensen

o Het was gezellig

o Nieuwe mensen vonden het leuk

o Graag nog iets meer info geven over het benodigde materiaal en type

klussen op voorhand



o Zouden we op voorhand shiften kunnen verdelen? > beter organisch

laten gebeuren op de dag zelf, zoals het nu gebeurt

4. Komende activiteiten

○ 13/01/2023 Nieuwjaarsdrink

o Inne en Lies komen helpen

o We gaan veel volk nodig hebben

- eerste oproep voor de vakantie versturen

- tweede oproep vlak na de vakantie

o Concept is uitgewerkt door de school, zie mail school

o Eten

- Hot dogs door de school (vorige keer met Dennis geregeld)

politiek correcte namen voor de hot dogs:

- hot dog

- hot dog halal

- hot dog veggie

- Chips (genoeg voorzien)

o Drank

- Betalen met drankkaart, op voorhand te kopen?

- Elk kind krijg een jeton voor een drankje (uitdelen in de

klassen)

- Ouders krijgen 1 gratis drankje bij inkom (cava/fruitsap)

- Herbruikbare bekers bestellen van Mortsel

- Plat water gratis in kannen / bekers

○ Lichtjeswandeling: 11/02/2022

o Juf Liesje: werkgroep verkeer.

o ook lagere school mee laten komen en te werken aan zichtbaarheid in

het verkeer. voor de groten ook een programma aanbieden.

o OVLE Familia ism politie Hekla. Wij kunnen het misschien met Minos

samenwerken.

o op school kunnen  we het niet bereiken, want tijdens schooltijd is het

altijd licht.

o mensen van de werkgroep nemen contact op met juf Liesje.

o Ervaringstocht:

o Combinatie kleuters en lagere school.

○ Fuif:

o eerste keer gebrainstormd

o iedereen heeft al een taak gekregen, DJ, bandje ligt vast

o Thema? Nee, gewoon party at the park.

5. Financiën



- Soep in de kleuterschool: rekeningetjes van de soep bezorgen aan Loes. het

concept werkt goed. Kleuters mogen kiezen welke kleur soep ze willen.

Karin maakt met de kleuters de soep. Het is gezellig, het is lekker, de school

ruikt helemaal naar soep.

- werkgroep die nog meer buitenspeelgoed voor grootste kleuters aan het

bedenken is. Daar wil STAM ook in investeren.

- Ook zandbakspeelgoed moet regelmatig worden aangevuld worden.

6. Nieuws uit de school

○ Duidelijkheid pensioen Peter Lahousse:

o komt in nieuwsbrief voor komende periode rond 2023

o vacantverklaring in kerstvakantie

o examens in januari

o rond krokusvakantie wordt het bekendgemaakt

○ Verkeersveiligheid (Liesje)

o verkeersweken op einde van schooljaar: eind mei, begin juni

o kunnen we dan ook iets doen rond verkeersveiligheid ROND de school.

o ook acties rond ouders mogelijk

o de vraag is of STAM daar ook in kan helpen om verkeersveiligheid rond

de school mee in de kijker te zetten. en bv de parkeerkaartjes te

gebruiken.

o school vraagt ouders om ROND de school in te zetten, want

leerkrachten zijn met kinderen bezig.

o Herinrichting van de edmond Thiefrylaan: heeft groot effect op de

school en het verkeer rond de school.

o De school wordt daar ook in bevraagd (net zoals de buren). Gaan dat

morgen invullen.

o het voetpad is ook erg smal en het is niet mogelijk om daar

verandering in te maken.

o Kan er een fietsstraat van gemaakt worden?

o Het is vooral ‘s morgens erg druk. Om 15:30u is het meer gespreid

○ Operatie proper: de school zo proper mogelijk houden

o kinderen hebben engagementsverklaring ondertekend om de school

proper te houden

o we doen inspanningen, maar het lukt niet: de staat van de speelplaats

is echt erbarmelijk. het ligt elke dag opnieuw vol met papiertjes die

eigenlijk niet op school horen te zijn.

o koeken ZONDER wikkel in de koekendoos. Dan kan het al niet uit de

vuilbak waaien -> preventie van afval.

o schoolomgeving: wordt ook opgenomen met de gemeente



o stukje van het park wordt meegenomen, maar vooral BINNEN de

school.

o super-sorteerders

o themalessen

=> mee nadenken hoe dat kan werken.

- thuis koek uit het papiertje doen en in koekendoos.

- moeilijk

- nog eens duidelijk de regels zetten rond verjaardagstraktatie.

- visueel maken: foto tonen aan ouders van hoe erg het is.

- PREVENTIEF - GEEF GEEN AFVAL MEE!!

- Wie wil daar over nadenken? Niki, Liesje en Hans en als er nog

7. Volgende vergaderingen, telkens om 20:30u
○ 24 januari 2023

○ 2 maart 2023

○ 18 april 2023

○ 1 juni 2023

8. Varia
o warmste week?

- wie kiest de vzw dat gesteund wordt? in samenwerking met Welzijn

Mortsel -> ‘in de buurt’. Die ondersteunen ook enkele gezinnen in de

school.

- zou wel leuk zijn als ouders mee kunnen kiezen welke vzw kan worden

gesteund. Zou betrokkenheid kunnen verhogen.

- voor ouders is het niet helemaal duidelijk hoe dat gekozen wordt

o


