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INLEIDING
VAN WA AR KOMEN WE, EN WAAR STA AN WE VOOR?

o
o
o

•

Enkele werkvergaderingen waar de werking van de RvB geanalyseerd werden
hebben geleid tot het voorstel de RvB te vervangen door de Tintelraad.

•

Omdat de Tintelraad niet echt past in de wettelijke structuren van een vzw,
moet een compromis gezocht worden waarbij zowel aan de wet als aan onze
doelstellingen voldaan kan worden.

•

Bovendien moeten we ook een schoolraad hebben, een extra orgaan dat we
ook moeten trachten te integreren in onze Tintelraad om een overdaad aan
beslissingsniveaus en bijeenkomsten te vermijden.

•

Om de overgang van RvB naar Tintelraad te bewaken, willen we enkele
mensen de rol van toehoorder, bewaker geven.

•

De bestuurders van de vzw kiezen we best ook uit de Tintelraad, met volgende
samenstelling:
Voorzitter – met een delegerende functie, die als “smeerolie” de Tintelraad

leidt;
Secretaris – bij voorkeur uit de WG Communicatie, kan de WG-coördinator
zijn;
Penningmeester – bij voorkeur uit de WG Financiën, kan de WG-coördinator
zijn.
WELKE VRAGEN HEBBEN EEN ANTWOORD NODIG?

1.

Hoe verkiezen we een voorzitter voor de Tintelraad / vzw en hoe vullen we zijn
of haar functie in?

2.

Hoe moeten we een secretaris en penningmeester verkiezen / aanduiden?

3.

Wie vragen we / duiden we aan als bewakers?

4.

Welke zijn onze beslissingsbevoegdheden en hoe beslissen we?

5.

Hoe zit het met de autonomie van de werkgroepen en van het team, zowel op
inhoudelijk als op financieel vlak?

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN

1.

2.

Hoe verkiezen we een voorzitter voor de Tintelraad / vzw en hoe vullen we zijn
of haar functie in?
-

De voorzitter moet vooral een goede manager zijn, met organisatorische
en communicatieve kwaliteiten.

-

Taken van de voorzitter:
o

Voorbereiden vergaderingen Tintelraad, in overleg met Helga

o

Opstellen agenda Tintelraad, in overleg met Helga

o

Vergaderingen leiden

o

Dirigeren en delegeren

o

Spreekbuis voor de Tintelraad

-

Geen verkiezing, wel op zoek gaan naar geschikte kandidaat en die aan de
AV voordragen.

-

Mogelijke kandidaat: Lieven

Hoe moeten we een secretaris en penningmeester verkiezen / aanduiden?
-

Penningmeester komt best uit WG Financiën, bij voorkeur de coördinator
zelf: de WG zal zich hierover beraden tijdens hun komende vergadering.

-

Secretaris:
We maken een opsplitsing tussen vzw en Tintelraad:

3.

Joël wordt secretaris van de vzw en houdt zich bezig met de
administratie en de wettelijke verplichtingen (statuten, HHR,
neerlegging akten, enz.) ervan.

o

We gaan op zoek naar een verslaggever voor de Tintelraad.

Wie vragen we / duiden we aan als bewakers?
-

4.

o

We zoeken nog twee kandidaten: mogelijk Lin en Lieven.
Hun rol is uitdovend, en wordt op termijn overgenomen door de voorzitter.

Welke zijn onze beslissingsbevoegdheden en hoe beslissen we?
-

Ideeën voor projecten van de WG
o

komen ofwel :
 via de jaarplanning, opgesteld door het team
 via eigen inbreng van de WG

o

worden op de Tintelraad naar voor gebracht en daar wordt
afgetoetst welke WG betrokken (moeten) worden.

o

worden niet bediscussieerd binnen de Tintelraad, maar wel
uitgewerkt binnen de WG of in beperkte werkvergaderingen.

-

In geval van conflict of wanneer er een patstelling optreedt tussen de
betrokkenen binnen een project, wordt gestreefd naar een consensus
binnen de Tintelraad. Stemming moet zoveel mogelijk vermeden worden.

-

Ad-hoc of dringende beslissingen kunnen genomen worden door direct
contact met de betrokken WG, in overleg met het team (via Helga). Als er
geen beslissing genomen kan worden, geldt het principe van de vorige
paragraaf.

-

WG kunnen autonoom beslissen binnen de contouren van hun projecten,
en stellen hiervoor best een eigen intern reglement op.

-

5.

Opvolging projecten:
o

Aan het eind van elke vergadering van de Tintelraad wordt een lijst
opgemaakt van de afspraken en taken die elke WG op zich neemt.
Deze lijst wordt in het verslag opgenomen.

o

Iedere WG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken
en taken.

o

Bij het begin van de volgende vergadering wordt de lijst als eerste
punt geagendeerd.

Hoe zit het met de autonomie van de werkgroepen en van het team, zowel op
inhoudelijk als op financieel vlak?
-

Zie ook vraag 4.

SAMENSTELLING TINTELRAAD
TEAM

•

Coördinator:

Helga

•

Leerkrachten:

Goedele en Katrien Roosen

VASTE WERKGROEPEN

•

WG Groen:

Ellen (neemt coördinatorschap opnieuw over van Patoucha)

•

WG Pedagogie:

Lieve & Elisabeth, alternerend

•

WG Financiën:

•

WG ICT:

•

WG Feest & Plezier:

Trui

•

WG Mobiliteit:

Trui

•

WG Opvang:

Rita

•

WG Communicatie:

Yves

•

WG Infra & Klussen:
nieuwe coördinator wordt gezocht, mogelijke
kandidaten worden aangesproken

Joost (wordt vervangen tijdens zijn reis)
Joël (neemt coördinatorschap over van Günther)

TIJDELIJKE WERKGROEPEN

•

Task Force:

zal in zijn groep een coördinator aanduiden/verkiezen

•

MOS:

Eva

•

Ad-hoc WG krijgen een coördinator, die automatisch deel uitmaakt van de
Tintelraad

BEWAKERS

•

Zie “antwoorden op de vragen”

VOORZITTER

•

Zie “antwoorden op de vragen”

BESTUURDERS VZW
Na overleg wordt het bestuur van de vzw gevormd door:
-

De voorzitter van de Tintelraad:

nog aan te duiden

-

De penningmeester:

nog aan te duiden

-

De secretaris:

Joël

Joël zal een voorstel van aangepaste statuten en huishoudelijk reglement uitwerken,
zodat de bevoegdheden en beslissingslijnen duidelijk zijn.
Op de volgende AV zal het ontslag van de huidige bestuurders en de benoeming van
de nieuwe bestuurders geagendeerd worden.

SCHOOLRAAD
Om geen apart orgaan te creëren is het de bedoeling om binnen de Tintelraad de
leden van de schoolraad te “zoeken”. Omdat de verkiezing van de schoolraad aan
wettelijke regels gebonden is, kunnen we niet zelf kandidaten aanstellen of kiezen,
maar we kunnen wel aan de ouders duidelijk maken dat het bestuur van de school
gebaat is bij een gelijke samenstelling van de schoolraad en de Tintelraad.
-

Vanuit het leerkrachtenteam zullen Goedele, Katrien en Sofie zich kandidaat
stellen;

-

Voor de ouders willen Joël en Trui zich kandidaat stellen, Elisabeth wordt gevraagd.

De verkozenen in de schoolraad duiden daarna twee gecoöpteerden aan, liefst ook
leden van de Tintelraad.
AGENDA VOLGENDE AV
Op de volgende AV wordt voorlopig enkel het ontslag van de huidige bestuurders van
de vzw geagendeerd en de benoeming van de nieuwe bestuurders. Als het voortel
van wijziging van de statuten klaar is, kan het ook al geagendeerd worden.
MILIEUZORG OP SCHOOL (MOS)
Voor uitleg over MOS in het algemeen verwijzen we naar de website
www.milieuzorgopschool.be. Bedoeling is om het MOS-logo te verwerven en de
bijhorende subsidies.
Binnen de TintelTuin is een WG opgericht om zich hier mee bezig te houden, geleid
door Eva en bijgestaan door leerkracht Bart, Helga, Katrien Roosen en poetsvrouw
Yolanda.
-

Thema = afvalpreventie:
o

Preventie is nuttig maar ook nodig

o

Is gemakkelijk op te starten

-

Het projectdossier moet klaar zijn tegen 15 december 2010;

-

Er is (financiële) steun van de stad Zoutleeuw. De subsidie kan oplopen tot 600
euro;

-

Ook de provincie steunt het project;

-

MOS heeft invloed op de werking van de school, daarom worden alle WG er bij
betrokken;

-

De evolutie van het project wordt een vast agendapunt op de vergaderingen van
de Tintelraad;

-

Het project krijgt een vaste rubriek in de TintelTijd;

-

Er komen een infobord en een visuele voorstelling onder het afdak op de
speelplaats;

-

Op de website van de school komt een MOS-map.

VOLGENDE VERGADERINGEN
-

AV:
o

vrijdag 3 december, 19u30

-

Tintelraad:
o

Woensdag 1 december, 19u45

o

Maandag 20 december, 19u45

