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1. Verslag vorige vergadering 29 maart 2022 
  Goedgekeurd 
 
 

2. School 
a. Ouderbetrokkenheid 

Hoe loopt het met de vlaggetjes?  
- er komen er wel binnen, maar we moeten er heel hard achter zitten 
- het gaat trager dan verwacht en dat is wel jammer 
- We blijven volhouden en mensen warm maken 
- kinderen die vlaggetje gaan ophangen zijn wel heel enthousiast 

 
Algemeen aanvoelen van minder enthousiasme, moeilijker te mobiliseren?  

- ook op STAM-vergadering weinig mensen aanwezig 
- niet zo veel respons op  vragen 
- iedereen lijkt sociaal over-bevraagd te zijn en elk weekend sociale activiteiten te 

hebben. Engagement in de school schiet er dan soms over en dat is allicht niet 
vreemd.  

- De afgelopen jaren waren natuurlijk ook hele rare jaren, waarin het ook veel werken 
was, vaak zonder veel gezamenlijk plezier…  

- belang van waardering en dankbaarheid uiten  
- bij ouderfuif ging dat moeilijk 

- is heel veel werk 
- soms last minute vragen. Die kunnen niet beantwoord worden 
- zorgde voor frustratie langs beide kanten 

- bij invullen werkgroepen ook breder dan alleen STAM-leden denken/lanceren.  
 
acties waar veel organisatie bij komt  kijken 

- goede draaiboeken: oproep op alle info van dit jaar, maar zeker ook van voorbije 
jaren aan Dante te bezorgen of rechtstreeks op Stam-drive te plaatsen.  

- meer waardering/interesse tonen 
-  



 
Ouderbevraging:  

- hoe ervaren ouders de activiteiten van de STAM? 
- hoe ervaren ouders het helpen op de activiteiten van de STAM? 

 
Dankjewel-activiteit 

- op vrijdag 17 juni, vanaf 17u nodigen we alle leden van de STAM + álle organisatoren 
van de fuif + álle helpende handen uit voor een hapje en een drankje.  

- We moeten dit met inschrijving doen 
- uitnodiging versturen na het schoolfeest 

 

b. update 
- kleuter: nieuwe go-karts aangekocht: dankjewel 
- lager: zesdejaars gaan kamperen, 1500 euro nog nodig. Nog bespreken op welke 

manier we dat doen.  

 
 

3. Werkgroepen 
a. diplomafeest Kleuter/lager 24 juni 

lukt normaal gezien. Als er nog vragenof noden zijn, stellen we die tegen 31 mei- op de 
volgende vergadering.   
 

b. schoolfeest 14 mei 
Wat?  

- organisatie staat op punt. Heel tof concept met verschillende ‘landen’. Veel (gratis) 
activiteiten.  

- STAM: doet de catering 
 
Helpende handen 

-  de shiften-lijst geraakt redelijk goed ingevuld. Het systeem van een jaar 
verantwoordelijk voor een bepaald kraam verhoogt de betrokkenheid.  

- nog gezocht: verantwoordelijken voor elk kraampje.  
- geeft bij elke shift-wissel uitleg over kraampje 
- brengt bonnetjes terug naar kassa 

nog te doen 
- overzicht maken van to do’s 

- bij opbouw 
- bij afbraak 
- bij elke kraampje 

- payconiq ok?  
- oproep laatste shiften. Ook voor kassa’s. Daar best altijd iemand van STAM op shift 

en/of van secretariaat van school 
 
praktische afspraken  

- dit jaar nog met blauwe en witte jetons. Naar volgend jaar toe zoeken we eventueel 
een nieuwe oplossing 



- kassa’s: bij mekaar zetten naast de schuine helling 
- Enkel Ines en Peter mogen uitbetaling doen aan leveranciers op schoolfeest zelf (als 

dat nodig is) 
- aankoop jetons ook vooraf mogelijk bij secretariaat 
- prijslijst afgeklopt  op vergadering 
- ook alcoholvrij  bier voorzien 

 
Herkenbaarheid STAM: schorten maken met logo op  
 
Vrijdag al afspreken:  

- to do lijstjes voor zaterdag klaarmaken 
- Dante en Tom zijn er dan 
- kassa: prijslijst, pakketjes aan bonnetjes voor ronde bedragen, matrix  

 
 

4. bestuur 22-23 
Bram legt zijn functie als voorzitter neer. Na 2 jaar voorzitter, daarvoor 4 jaar secretaris en in 
totaal 7 jaar lid te zijn, geeft hij graag de fakkel door.  
Vanuit het huidige bestuur zijn er geen kandidaten om voorzitter te worden. We zijn dus op 
zoek naar een nieuwe voorzitter uit ons midden.  
 
Joke blijft nog een jaar als secretaris op post 
Dante en Tom blijven ook in functie 
Loes stelt haar positie ook open. Als er kandidaten zijn voor penningmeester, zijn die heel 
welkom 
 
 

5. Belangrijke data 
● dinsdag 31 mei, 20:30u: STAM-vergadering  
● vrijdag 17 juni: we bedanken alle stam-leden en helpende handjes met een 

hapje en drankje!! Zet het al in je agenda! 
 
 

6. Varia 
- Vera: staantafeltjes en hoezen gebruiken op 21/5? Afspreken met Tom  
- Loes: fuif: heel goei feestje en ook financieel grote opbrengst. 
- Reinhout: positief feedback over peters en meters: zesde naar eerste leerjaar. Dat 

werkt echt. Eerstejaartjes hebben daar echt iets aan. Af en toe in de loop van het jaar 
nog eens een prikje geven.  

- Joke: Is er een mogelijkheid om schoolfacturen mogelijk om ook via QR code te 
betalen?  

- Dante: oproep naar alle documenten van activiteiten (ook schoolfuif van dit jaar) om 
op drive te zetten 

- Peter: fietsenpoort niet bereikbaar van 2 tot en met 9 mei 
- wordt wel wat chaos, want  iedereen moet langs  grote poort 
- 5 en 6 zullen ietsje vroeger mogen vertrekken met hun fietsen 
- 5 en 6 die worden opgehaald worden, zullen aan dieren worden opgehaald.  



- fietsen eventueel buiten de school zetten, eventueel aan stad Mortsel vragen 
om tijdelijke fietsenrekken te plaatsten. -> iedereen zeker slot meebrengen!  

- met nadar in- en uitstroom maken aan de grote poort.  
 
 
 


