
Stam-vergadering 25 januari 2022 

Verslag 

Aanwezig: Charlotte, Bram, Dante, Reinhout, Kay, Jesse, Katleen, Veerle,  Anke, Peter, Ines, Evi, Natascha, Tom 

J, Tom S, Vera,  Loes (verslag) 

Verontschuldigd: Joke, Lynn 

1. Verslag vorige vergadering 25 november  

 
verslag goedgekeurd 

 

2. Naar school in tijden van corona  
 

SVZ Kleuterschool (Ines & Vera) 

Momenteel weegt het weer. Zware periode voor iedereen, veel kinderen afwezig en leerkrachten vallen uit. 

Kinderen in quarantaine omdat ouders ziek zijn, en dan kind of broers ziek. Voorlopig nog geen klassen dicht 

virus blijft veel circuleren. LK moeten dubbel draaien om boel draaiende te houden, geen ruimte voor iets anders 

.Ines is wel heel dankbaar voor team dat er alles aan doet. 

Vera bevestigd wat Ines zei, kleuters afwezig is 'voordeel' om iets minder LL te hebben en ze missen niet veel 

leerstof tov 5-jarige.Mmoeilijk voor rondleiding voor nieuwe ouders, in secce omgeving 

SVZ Lagere school (Peter) 

4lk ziek, 3 positieve. 120 kinderen thuis, 4 klassen in Q. klassen die in Q zijn worden wat meer getest nu al 6/klas. 

Niet tof onder huidige regels, gaan mss veranderen. LK die wel op school zijn zowel live als online en kinderen 

die te ziek zin om te kunnen volgen. Denkelijk nog paar weken miserie Nieuwe regels; enkel pos test thuis blijven, 

al de andere mogen blijven komen. 

Heel positief alvast: We gaan de meerdaagse uitstappen kunnen laten doorgaan! 

Quid Zelftesten?  

Peter: Heel belangrijk om meer in te zetten op zelftesten. Meer duidelijkheid. Voor LK worden ze door de school 

voorzien. 

- Vraag Bram: frequentie testen? -> hier zijn geen richtlijnen over. Mening Peter -> nuttig om meermaals 

per week in te zetten op zelftesten. 

- Input Reinhout: toch vooral nuttig bij symptomen (anders toch vals negatief) 

Gesprek 

● Quarantaines wegen toch op kinderen (stressvol - kan ook heel lang duren als je thuis blijft wegens 

besmetting in gezin). Hoop dat er versoepeling regels aankomt voor mentaal welzijn kinderen. 

● Veel appreciatie voor wat school doet zeker wat betreft digitaal leeraanbod. Zit heel goed in elkaar.  



○ School merkt wel dat het voor heel wat leerlingen in moeilijkere thuissituaties heel zwaar is 

om thuis te leren. Bezorgdheid hierover. 

 

3. Stam en Corona 

Mail van Stam (vlak voor kerstverlof) 

Verbindende boodschap proberen brengen + ook aanbod aan ouders om bedenkingen rond coronabeleid voor 

scholen en hoe school aanpakt eventueel te kunnen realiseren.  

Reacties? 2 ouders contact opgenomen. Vooral vanuit fundamentele bedenkingen bij coronabeleid overheid 

(mondmaskers op school, vaccinatie kinderen). Mails zijn beantwoord geweest maar verder leek opvolging niet 

nodig.  

Verbinding nodig 

Bram: een beetje in noodsituatie, quiz fuif vallen weg. Plan B draait precies alleen over geld maar willen  

verbondenheid en sfeer. Dat is nu niet mogelijk waardoor plan B enkel over financieel draait. Maar er zijn 

activiteiten vanuit de school die kunnen doorgaan (zee, boerderij). Hierin willen we zeker kunnen helpen, 

- reactie Jesse: belangrijk om dit aan te halen, connectie tussen ouder en betrokkenheid voelen. Iedereen 

op zijn eiland maar is zeker fijn als er iets klein zou zijn om dat gevoel te behouden. Combi geld en 

connectie zeker behouden en voeden. Mensen vervlakken op mail en wil iets tastbaars kunnen 

hebben/geven om op die moment een gevoel van 'ok ze denken aan ons' sprankel, 

- VB groeipapier; eind vorig schooljaar. 

Ideeën voor verbindende actie (in februari nog) 

- bv: groeipapieridee 

- bv: de langste sjaal ‘verbindend symbool waar iedereen aan kan meewerken en wat mensen 

zien’ 

- bv: een brug met planken van iedereen 

- bv: macramé 

- bv: linken aan valentijn 

 

+ Idee om van zodra het kan en mag schoolpoort voor ouders opnieuw eens open te gooien (eenvoudige 

afterschooldrink op de speelplaats) 

 

Besluit 

 

1) Verbindend initiatief tijdens corona (nu) -  WERKGROEP : Veerle, Jesse, Vera, Anke, Kay, Natascha 

2) Lentedrink vrijdag na school van zodra mag & het weer goed is: doen we! WERKGROEP: Loes, Charlotte 

werken alvast graag mee maar zullen we in Whatsapp gooien van zodra en aanvoelen vergadering dat 

er hier meteen wel genoeg schouders en handen zullen zijn om te doen slagen. 

3) Fuif: laat ons hopen dat dit terug het startpunt kan zijn van een leuke verbindende activiteit. Maar dan 

zullen we de piek weldra moeten bereiken coronagewijs. 

 

Alg besluit Bram 



zorgen dat  we een klankbord zijn en blijven voor de ouders en de school 

 

4. Valentijnsactie  
 

De quiz kan helaas niet doorgaan in februari. Er is verder gewerkt op de piste Valentijnspakketten door 

Reinhout & Tom. 

 

Update Reinhout en Tom 

 

Hebben aantal leverancier gecontacteerd (zo lokaal mogelijk). Wat kan er besteld worden? 

● wijn: (rood, wit, cava -> scherpe prijzen 5.6 5.66 7,74) 

● bloemen (nele van bloemenatelier 25 - 30 euro of iets 10 euro) 

● Chocolat wizard -> 20% korting krijgen we op doosjes (125/250 gr) 

● Bier: Mortselarij een aanbod 

● Sapjes 

 

Status Webshop en betalingen - cruciaal dat we deze flow hebben! 

● Dante: Webshop is er maar nog te testen 

● Deze week nog samenzitten met webshop ontwikkelaar (Ines & Dante) en koppelen snel terug naar 

werkgroep 

 

Andere input nog 

● Papieren zakken om bestellingen in te steken wellicht nog op school.  

● Pakket extra liefde meegeven door er iets zelfgemaakt van de lln in te steken (boodschap/tekening) -> 

leerkrachten bekijken dit en gaan er mee verder 

 

Next steps  

1) Lancering zowel online als via briefje via school- Met QR code. Begin volgende week ten laatste. 

2) Deadline bestellingen = 6 februari 

3) vrijdag 11 februari = D DAY  

a) vm leveranciers komen 

b) nm pakketten worden gemaakt (bloemen en chocola => moet op dag zelf echt wel) 

c) Afhalen kan van 15u tot 17u  

 

Helpende handen?  

Zeker 3 mensen nodig. Evi, Charlotte en Loes willen al meedoen. In whatsappgroep Stam ook nog eens smijten 

(Reinhout volgt op) 

 

HEEL VEEL DANK AAN DE PRODUCTIEVE 2 KOPPIGE WERKGROEP OM ZO SNEL MET LEUKE ACTIE OP DE 

PROPPEN TE KOMEN.  

 

5. Digitale master: toegang google drive 

 

(dit werkt enkel als je al een google account hebt waarmee de stam_drive is gedeeld) 

1. Ga naar je persoonlijke Google Drive en zoek STAM_DRIVE bij “Gedeeld met 

mij” of “Shared with me”. 



Optioneel:  

2. Klik rechts op STAM_DRIVE en kies “Toevoegen aan (starred / ster)”

 
3. STAM_DRIVE is makkelijk bereikbaar via favorieten / ster/ starred 

 
 

6. Nieuws uit de andere werkgroepen 

 
a. Fuif - als het kan doorgaan komt het goed maar dat blijft helaas heel hangend op dit 

moment.  

Idee -> grand café jaren 30 stijl.  

 

b. Schoolfeest - werkgroep school komt binnenkort voor het eerst samen 

 

7. Nieuws uit de school 



 
- stadsterrassen -> komt er aan. Sloopwerken in februari, graafwerkein in april. Er is een folder 

verspreid geweest maar die heeft niet iedereen bereikt  

- schaduwplekken : bekijken met archi van Mortsel om zielen / tenten aan de klassen. Onderhandelingen 

zijn bezig. 

- klusdag 12 maart -> helpende handen gezocht om de mooie bakken die Tom heeft  gemaakt op de 

speelplaats te vullen. Stam zal mee oproepen 

 

8. Financiën 

 
Recente Inkomsten 

- Mooimakers 2021 (in 2022 verwachten we deze middelen ook) (1200) 

- Wenskaarten Medialen Bvba (1154,78) 

- Schoolfotograaf (3208,34) 

- Hotdogs Geefmarkt (99 euro) 

 

Recente uitgaven 

- onkosten geefmarkt (37 euro) 

- onkosten lampionnentocht (80 euro) 

- klasgeld kleuters tweede semester (550 euro) 

 

Zowel bij lagere school als bij kleuterschool wel concreet plan om te investeren in spelmateriaal (oa 

fietsjes lager). To be continued. 

 

9. Volgende vergaderingen 

 

- 24/2/2022, 20:30u 

 

10.Varia 

 
geen 

 


