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Aanwezig: Peter, Bram, Irfan, Charlotte, Evi, Vera, Natasha, Ines, Danté, Tom, Anke, Veerle 
 
Verontschuldigd: Birgit, Maya, Lynn, Elien, Joke, Jesse, Niki 
 

 

1. Verslag vorige vergadering 25 januari 2022 
goedgekeurd 

 
uitleg code oranje op school  
Peter, uitleg wat er mag in code oranje, activiteiten binnen school kan, daarbuiten kan wel. 
Mondmaskerplicht van kinderen weg. 
Oudercontact kan fysiek 
klasbubbel wel nog behouden, geen klasoverschrijdende activiteiten,  klasatelier moeilijk. 
In code geel kan er veel meer. 
Ines; sluit aan bij Peter 
Bij geel bijna gewoon school, ouders mogen dan terug, 
Nu tijdens uren mogen er geen 3e op school, alles buiten de schooluren zoals in de 
samenleving. 

 
2. Evaluatie valentijnspakketten  

goede actie, op korte termijn. 
Webshop heeft zeker zijn dienst gedaan. 
Behoorlijk wat reactie op geweest 
  
Mooie dingen, mss wat duur voor sommige (rekening mee houden) 

 

3. Digitale master 
a. beveiliging google drive 

Het was eens nodig om de beveiliging van de google drive te herbekijken. Vanaf na deze 
vergadering heeft de stamdrive dus een nieuw paswoord.  
Iedereen van het ouderteam kan in de google drive met z’n eigen email/google account. Heb 
je meer toegang nodig tot de drive om documenten op te slaan, vraag het dan even bij 
Dante of iemand anders van het bestuur. 
 

b. webshop 
nieuwe website, online betaling werkt nog niet. Moeilijk zonder btwnr 



via stad mortsel (kans is vrij klein) is nog in beraad 
makkelijk als dit kan, anders andere oplossing 
digi vragen; vragen op tijd stellen, nu was het regelmatig te last minute. 
 
Goed dat deze test er was, 
 
grote voordeel van webshop online bevestigen, nu ging dat niet. 
Betalingsdienst eist een onderneminsnr of btwnr. 
Chiro zit regelmatig een vzw achter (en dus btwnr) 
 
zeker werk van maken van wat er kan. 

 
4. Nieuws uit de werkgroepen 

a. Lente-verbinding met ouders 
Connectie is er online niet, 
zoeken naar initiatief  was vorige keer opgeroepen 
Veerle; na krokus ; vlaggenlijn  iedereen warm maken om vlaggen te maken van kleuter, over 
lager, ouder, grootouder. Met als toppunt schoolfeest. Elk kind 1 vlaggetje laten versieren, 
knop, schilderen, wens,,, wat is voor jou de parkschool?  
LK maken hiervan een lijn? 
Ouders informeren hoe we school zien. Powerpoint ed. 
Ik weet niet of je het wist, maar we hebben je gemist (slogan) 
communicatie volgt nog. 
Heeft de school nog stof? Oproep aan ouders? 
Om de vlaggetjes te knippen. 
Is zeker iets wat je ziet groeien, letterlijk 
Thuis maken, maar stof meegeven om drempelverlagend om zoveel mogelijk  kansen te 
bieden. 
Irfan gaat hier ook eens voor horen. 
Tof initiatief!! 

 
b. Fuif 

alle hens aan dek na wijziging maatregelen, maar alle vertrouwen in 
flyer en brief weg 
bandje laten komen 
staan er goed voor, zoveel mogelijk helpende handen. Enkel late shiften 
hopen op vvk voor gemoedsrust 
HH zijn deze al gecontacteerd? Nog niet, maar als via link te weinig volk reageet  extra 
oproepen 
eindelijk nog eens een 'toffe activiteit' 
 
voorlopig onder controle! 
Materiaal vd stad te leen, maar niemand om dat aan te sluiten. Danté kan beetje hiermee 
aan helpen, 
vraag stellen aan Reinhout, die heeft dat vorige keer gedaan. 
Hoeveelheden van vorige fuif, 



Bon Albo 
vraag, is er CST nodig? Via App als dat nodig is. Wat met niet gevaccineerde? 
Tip ; bandje of stempel voor scan en inkom 

 
c. Schoolfeest 

Vera TOP SECRET ;) 
plan=festival 
alles kunnen verspreiden, 
optreden, randanimatie (workshop, verplaatsbaar vb bellenblazer) 
ideeën naar lk om te helpen 
geen gemeenschappelijk optreden om geen 'groepen' samen te brengen 
animatie opsplitsen op tijd en plaats voor leeftijd 
catering; info via Ifran 
verschillende aanbod aanbieden 
quiche en lasagne/ pizza 
hoe opwarmen, cool-elementen? 
uitbesteden kan aan gekende prijzen, 
kan proefmoment gedaan worden 
3 versie (veggie, vlees vis) 
samen zitten met groep 
afstappen van 1 moment of shift 
festivalidee kan ook op die manier aan eten gelinkt worden 
ook VVK aan schoolfeest koppelen zowel voor hoeveelheden en personeel, 
zo snel mogelijk, want foodtruck ed al veel geboekt. 
Voor het organiseren van het schoolfeest zoeken we nog geëngageerde ouders om hun 
schouders er mee onder te zetten. Geef een gil via mail of Whatsapp! 
 

5. Nieuws uit de school 
a. werken en verkeer 

● Doorgang Mechelsesteenweg is afgesloten tot minstens einde van het jaar, parking 
edegemsestraat zou wel nog een doorgang hebben. Minder ruimte aan 
fietsenstalling lagere school. Werfzone langs daar niet toegankelijk. 

● Bram, lusthovenlaan veel drukker Xmaal, communiceren over parkeren, fout inrijden 
lusthovenlaan, Extra toezicht houden via politie? Ouders nog eens duiden op 
veiligheid, als dat niet genoeg werkt, vraag stellen aan politie 
 

b. klusdag 12 maart 
brieven al verzonden naar ouders.  
 

c. lagere school 
● leerlingenraad bijeengeroepen, speelplaats 1vd belangrijkste punten, positief over 

speelgoed, lijnen op speelplaats. Pokemon afspraken besproken.  
zelf ideeënbus gebruiken, ik zou graag hebben dat … 
week tegen pesten, vooral schelden kwam naar voor 

● vanuit de klassen kwamen volgende ideeën; 
snoep/groentenautomaat, 



geen groen wel kunstgras 
● vragen vanuit llraad naar de klassen toe; 

welke manier beter/duurzamer 
minder afval op speelplaats 

● Spraken ook over toezicht ts ll onderling (verdraagzaam, pesten) 
komt samen om +- 1,5mnd 
olv Kathleen en Gianni 
volgende komt er sneller 14mrt (dag van rapport) 
als STAM iets kan doen, wilt die zeker ondersteunen. 

● Spelletjes en tollen via school aangekocht. 
 

d. kleuterschool 
● nieuwe materiaal op kleuterspeelplaats, klassen beneden afdakjes, trampolines,... 
● extra aandacht opruimen en afval (zelfde lijn als LS) 
● Vera; alle 1e K zaten aan versierde tafel carnaval belevenis, was fantastisch 
● samen, feest genieten, HEERLIJK 
● dit jaar iedereen extra blij 

 

 
6. Financiën  

opbrengst valentijn 
voor de rest geen nieuws 
 

7. Volgende vergadering(en) 
● Dinsdag 29 maart 
● donderdag 28 april 
● dinsdag 31 mei 

 

8. Varia 
● Veerle: alg vraag LS 4e jaar werkt rond overkoepelend project, vanuit stad uit. Feit 

Afric. Redelijk stigmatiserend rond Afrika , éénzijdig beeld. 
Peter geeft deze feedback door aan organisatoren. Kinderen vonden het zeer leuk, 
maar mag zeker geen éénduidig beeld geven. 

● Irfan wil zich zeker ook in werkgroep schoolfeest zetten. Vorige keren niet bij 
geweest terwijl hij zich wel had opgegeven. 

● Ines, ex-Stamleden contacteren voor fuif, schoolfeest,... vanuit STAM, 
 
Afsluit door Bram. 

 
 


