
   

Verslag digitale STAM-vergadering  

26 november 2020 

 

 

Aanwezig: Tom E., Natascha, Ines, Vera, Kathleen, Anja, Evi, Bram, An, Marianne, Matthias, Dante, 
Jesse, Raf, Taïs, Veerle, Loes 
 
Verontschuldigd: Helena, Charlotte, Peter, Niki 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Verslag werd goedgekeurd 

 
2. Kerst-werkgroep - dankjewel om dit vanuit het niets uit de grond te stampen!  

a.  stand van zaken 
Ouders kunnen online hun eigen kerstpakket samenstellen. Er is een groot aanbod van zowel 
lokale als niet lokale producten. Er wordt niet gewerkt met vooraf samengestelde pakketten, 
ouders kunnen het helemaal zelf samenstellen op maat van het eigen gezin en budget.  
Er is ook mogelijkheid om een centje extra toe te voegen voor het goede doel.  
Als je bestelling hebt ingediend, krijg je overzicht van wat je besteld hebt + de uitnodiging 
om te betalen.  
 
Timing:  

- 27/11: lancering naar ouders met mail met uitleg + link naar online bestelformulier 
- 9/12 deadline voor bestellingen 
- 12/12 deadline uitvoeren betalingen 
- WE van 12/12: ophalen bestellingen bij handelaren 
- week van 14/12: werkvergadering: nog vast te leggen door werkgroep. Geven dat 

ook door aan rest van STAM 
- 17/12 en 18/12: afhaalmomenten van pakketten door OUDERS! 
- 18/12: verrassing (link naar filmpje) 

pakketten vullen tijdens werkvergadering 
- in eerste instantie mensen van werkgroep, maar zij laten weten als ze extra handen 

nodig hebben.  
- op school, onder afdak 
- An zorgt dat het coronaproof kan gebeuren 
- grotere/zwaardere bestellingen: An zoekt extra dozen, ouders worden aangesproken 

dat ze zelf voor iets moeten zorgen om het in te vervoeren. 
afhaalmomenten wat verspreiden in de tijd 

- donderdag 17/12 
- vrijdag 18/12 



 
Nog wat vragen:  

- lukt het niet om online te bestellen, ga dan via secretariaat 
- we gaan ook reminders sturen 
- ook communiceren via facebook 

 
b. Planning werkvergadering  

werkgroep kerstgroep stelt datum vast voor maken pakketten op moment dat meesten van 
dat groepje kunnen. Als het nodig is, vragen ze aan rest van STAM hulp. 12/12 hebben we 
zicht op aantallen en kunnen we inschatten hoeveel volk we nodig hebben.  
 

c. Werkgroep Kerst van de school 
In de kleuterschool wordt per klas een filmpje opgenomen, dat wordt gemonteerd tot 1 
filmpje van alle klassen samen.  
We verzamelen glazen potten. Ouders kunnen daarin een centje meegeven voor het goede 
doel. De potten worden versierd en worden in vorm van een vlam gezet, met theelichtje 
erin.  
De lagere school maakt met lucifers een lopend vuurtje. Dat komt uit in de vlam van potjes. 
Ook daarvan wordt filmpje gemaakt en mee gemonteerd met dat van kleuters. De link naar 
het filmpje wordt via mail verstuurd naar ouders op 18/12.  
 
Er is een affiche gemaakt rond deze actie en het goede doel. Het goede doel dat we dit jaar 
ondersteunen is een organisatie in Mortsel die feestpakketten maakt voor kansarme 
gezinnen in Mortsel. Op de affiche zal ook verwezen worden naar de kerstpakketten van de 
ouderraad.  
En in de online reservering van kerstpakketten van de school kunnen ouders ook een 
bijdrage leveren voor dit goede doel.  
 

3. Kaboutertocht - evaluatie - Dankjewel voor het fijne alternatief!  
Het was een succes. Er zijn heel wat mensen gepasseerd bij de verschillende punten die 
voorzien waren. Ouders gaven leuke feedback. Goed alternatief in deze gekke corona-tijden.  
Het mee uitbreiden met affiches door andere ouders liep minder dan gedacht, al hing dat 
ook wat af wijk tot wijk en waar al dan niet veel kinderen van de school wonen. De voorziene 
punten waren het meest helder. Er hingen zelfs affiches bij de politie. :)  
Natascha merkte in de klas dat het bij haar kleuters erg leefde Ze hebben ervan genoten.  
 

4. Financiën 
a. Stand van zaken 

Er is 300 van de rekening gegaan voor de kleuterschool.  
Sven Van Caimere en Wendy Van Mellaart hadden vanuit hun functie volmacht op de KBC-
rekening van de STAM. Deze volmachten moeten bijgevolg geannuleerd worden.  
Helena Huyge (penningmeester) en Bram Van Droogenbroeck (voorzitter) krijgen vanuit hun 
nieuwe functie een volmacht op de KBC-rekeningen van de STAM.  
De STAM geeft Tom Engels in zijn functie van penningmeester de opdracht en het mandaat 
om dit te regelen met KBC.  
 

b. Ideeën voor acties om centjes binnen te halen dit schooljaar 



- Wenskaarten:  
De fotograaf is geweest en er worden nu foto’s besteld. Probleem is een beetje dat de 
fotograaf dezelfde dingen aanbiedt als wat we met wenskaarten kunnen doen. Die dus 
aanbieden op bijna hetzelfde moment dat aanbieden is niet zo interessant. Kan wel tegen de 
zomer kan dat misschien wel: zomergroetjes.  
De fotograaf brengt meestal ook wel 2.000 euro op. 
 

- Een idee die uit een andere school: wat het meeste opbrengt = ontbijtdozen. Lente, 
pasen-ontbijt zou een mogelijkheid kunnen zijn.  

 
- ander idee: een speeltuin-pakket: dingen die niet kunnen bederven.  

 
5. Nieuws vanuit de school 

- Ines: blij dat er nog geen echte corona in de school is geweest. Dat is heel fijn. 
wel al ouders en kinderen in quarantaine. Iedereen zet zich heel erg in. 
Leerkrachten zien elkaar wat minder, maar wel blij dat ze kunnen werken. De 
kinderen ook blij dat ze naar school komen. Wel jammer dat heel wat 
activiteiten niet kunnen doorgaan 

- Marianne: Sinterklaas in de lagere school komt digitaal op school. Anders niet 
corona-veilig te organiseren. We hebben voor elk leerjaar een apart filmpje 
opgenomen.  

- collega’s lagere school zijn ook heel blij dat we aan het werk zijn. We merken 
op school niet zo heel veel van corona. Wij kunnen eigenlijk heel veel doen 
met de kinderen. Leven is op school eigenlijk vrij normaal. Het is echt leuk. 
Het is vooral ook zo leuk dat ze tijdens speeltijden echt samen kunnen spelen  

- Natascha en Vera: Kinderen zullen met de Sint kunnen videobellen. Alle 
klassen maken cadeaus voor de Sint om zijn lokaaltje op te vrolijken. De 
postbode zal die ophalen en dan wordt dat allemaal opgehangen in zijn 
lokaaltje. Elke klas gaat videobellen met de Sint. zwarte Pieten komen wel nog 
life snoepjes gooien.  

 
6. Volgende vergaderingen 

Allicht nog digitaal.  
- do 4/2/2021, 20:30u 
- do 18/3/2021, 20:30u 

 
7. Varia  
- Vera: op zoek naar heel grote doos. Loes heeft wel systeem om dozen aan elkaar te 

maken. -> Veerle heeft waarschijnlijk een grote doos 
- Marianne: laatste vrijdag voor vakantie kan ik inspringen om mee kerstpakketten uit 

te delen 
- Ines: nog maar eens dankjewel voor betrokkenheid. We missen ouders op de school. 

Merci voor inzet.  
- Bram: de nonkel van kinderen op school heeft apen geschilderd op garages 

tegenover de school. Die vraagt om dat ook te kunnen doen op muur tegenover 
barbier. We zouden dan mee kunnen bepalen welk thema hij schildert enzo. Maar 
niet duidelijk in hoeverre wij daar iets over kunnen zeggen.  


