
Tintelraad maandag 17 januari 2011

Verslag Vzw De TintelTuin
Budingenweg 2
3440 Zoutleeuw, verhuisd van De Mérodestraat 14, 3300 Tienen

Aanwezig: 
Rita Lenaerts (wergroep opvang), Stijn Vanherrewegen (werkgroep infrastructuur) Elisabeth Fox 
(werkgroep pedagogie), TruiTrui De Schrijver ( werkgroep feest en mobiliteit)Yves Spoels 
(werkgroep communicatie), Lieven Callewaert. 
Peter (werkgroep financiën) , Goedele Vertessen (leerkrachtenteam), Helga (coördinatie) 
Philippe Denys (Tintelraad), Lieven Callewaert (Task Force), Anja Kühn (verslag)

Officieel verontschuldigd : Ellen – (Wg groen) ; Eva  -Mos); Katrien – team, Joël, secretaris
Geëxcuseerd : Uittredende RvB leden : Bart Ipers, Koen Verheyden, Lin Sleurs, Raf Wuytjens

Agendapunten
A.  Planning toekomstige vergaderingen 
B. Verslag van deze vergadering voor de ouders van de Tinteltuin, praktisch
C. Opmerkingen/vragen van de werkgroepen

→ = Actiepunten

A  Planning toekomstige vergaderingen 
De volgende data om te vergaderen dit schooljaar zijn de volgende:  

*maandag 17 januari
*dinsdag 22 februari
*woensdag 23 maart
*donderdag 7 april  
*maandag 23 mei
*dinsdag 14 juni

→ We hebben geopteerd voor donderdag 7 april i. p. v. 28 of 29 april omdat er dan 
klasvergaderingen zijn van Katrien en Koen.

→Het  zou  praktisch  zijn  indien  de  werkgroepen  voor  deze  bovenstaande  data  kunnen 
vergaderen. 

B Verslag van deze vergadering voor de ouders van de Tinteltuin, praktisch.
Hoe kunnen we een eenvoudige procedure opstarten zodat al de ouders van de Tinteltuin ons 
verslag  snel  kunnen  inkijken?  Vorige  verslagen  werden  pas  goedgekeurd  met  de  volgende 
Tintelraadvergadering. De ouders kregen daardoor het verslag pas één maand later te zien. 
We willen daarom voorstellen om het verslag twee à drie dagen later aan alle betrokkenen door 
te sturen. 



→Wanneer er binnen de 3 dagen niet wordt gereageerd is het verslag goedgekeurd.

→Verslag wordt verspreid via de Tinteltijd en het verslag zal op de website staan. 

C Opmerkingen/vragen van de werkgroepen
Het team heeft voor elke WG een lijst opgesteld wat het team wil. 
→Daarom is het belangrijk dat er bij elk WG vergadering een teamlid is. 

1. Werkgroep opvang: 

Busvervoer en GO!
*Ouders stellen zich vragen over het busvervoer volgend schooljaar. 
De bus wordt volgend schooljaar ingelegd maar zal niet gratis zijn. De bus zal dan werken met een 
systeem van Buzzypas. Dit betekent dat kleuters gratis zijn, derde kind binnen een gezin gratis is 
en dat leden van de Bond voor jonge gezinnen ook gratis kunnen. 
(Bedenking: bedoelt men lid van de Bond zijn of een verminderingskaart hebben? 

→Helga zal dit navragen. )

De bussypas werkt met een 10 maanden kaart of een weekkaart. Dit gebeurt in samenwerking  
met de lijn of een andere busfirma. 

Nadeel is het vele administratieve werk dat dit met zich meebrengt. Graag hiervoor hulp op het  
secretariaat  ( WG opvang ? )

Busvervoer en vzw De TintelTuin
Ander idee dat op de AV aan bod komt is om zelf een bus aan te kopen en in te richten. We 
hebben ouders op school waarvan familieleden een busfirma hebben en gemakkelijk aan een bus 
zouden kunnen geraken. Deze bus zouden we dan op gas laten rijden en zelf laten inrichten door 
de  kinderen.  Zo  kunnen  we  de  prijs  drukken.  We  moeten  dan  nog  zoeken  naar  een 
buschauffeur(s). 

Met dit alternatief om zelf ons busvervoer in te richten kunnen we een deel van het GO-budget 
anders besteden. Het busvervoer wordt een item voor het TASK FORCE.
Vragen die  we ons  kunnen stellen:  hoe zien we de bus  naar  verloop van tijd,  zal  het  aantal 
kinderen  vanuit  Tienen  afnemen?  Op  de  infoavond  merkten  we  op  dat  we  blijven  mensen 
aantrekken van  ver  (Hoegaarden,  Vissenaken…).  Deze  ouders  zijn  zeer  gemotiveerd om onze 
tinteltuinfamilie te versterken. 
Een goeie school kan breed werven. 

→TASK FORCE onderzoekt verder de ligging van Zoutleeuw als FREINET school. 

Boekhouding opvang
→Lief  Bruys  zal  Katelijne  (administratie  )  helpen   met  de  administratie  van  de  opvang. 
(sporadisch)

Betaling voor de opvang
*Er zijn problemen met ouders die niet voor de opvang van hun kinderen betalen. 



Sommige ouders willen geen opvang betalen omdat ze vinden dat dit met de ouderbijdrage 
moet  betaald  worden.  Sommige  ouders  weten  dat  sommige  schoolverlatende  ouders  hun 
bijdrage niet  betaald hebben betalen daarom ook niet. Dit kan uiteraard niet.

Ander probleem zijn dat ouders hun ouderbijdrage niet betalen.  (zie werkgroep financiën)

→Judith zal de mensen die niet betalen voor de opvang van hun kinderen opbellen. Na de derde  
aangetekend schrijven en bij  een bedrag van meer dan 50 euro doen we een beroep op een 
incasso bureau. ( wat sowieso een verlies voor de school zal betekenen )

In de luchtballon werken we voor de opvang met een scanner. Bij de leeuwtjes wordt dit geregeld 
door de leeuwtjes zelf. Katelijne zal proberen om de facturatie af te ronden, hoewel dit moeilijk  
is. →De Tintelraad wordt hiervan op de hoogte gehouden. 

Opvang in de TintelTuin? 
* Voorstel van Tinteltuinouder Anne Fabri

“Zou het een optie zijn, als de vzw de Tinteltuin in de toekomst ook zélf zou instaan voor de  
voor- en naschoolse opvang en  de opvang van baby’s en peuters?”

Anne zou dit kunnen doen in het gebouwtje naast de school. Gebouw is van het GO! en nu nog 
verhuurd.  Indien vrij moet er daar veel geïnvesteerd worden. Anne moet zien of dit financieel  
haalbaar  is.  Opvang  zonder  subsidies  is  waarschijnlijk  financieel  niet  haalbaar.  Voor  de  WG 
opvang is dit te complex om op zich te nemen. 

Van het GO! weten we dat de stad Zoutleeuw heel veel van plan is met deze hoek, de school zou 
hier heel mooi bij kunnen passen. 

→We gaan het idee van Anne meepakken met de TASK FORCE. ( oa in het kader van een ‘brede  
school’)

Tevreden over de opvanghulp?
*Zijn we tevreden over de opvanghulp? Er zijn geen klachten van de ouders. Wel zitten soms de  
grote kinderen op de binnenruimte en de kleintjes bij onze opvangkracht binnen met gesloten 
deuren. Een aantal kinderen waren zelfs buiten volgens de verantwoordlijken van luchtballon. Dit 
kan uiteraard niet. 

Wanneer er nog maar een paar kinderen zijn na vijf uur gaan we vragen of deze kindjes mogen 
aansluiten bij de opvang van Reinhilde. We moeten de personeelkosten verlagen zodat de opvang 
niet te verlieslatend is. 

→We gaan ook ouders motiveren om kinderen van andere ouders op te vangen
→Werkgroep opvang zal een enquête organiseren om de tevredenheid in kaart te brengen. 

2. WG Feest

*Wanneer is de drank betalend en wanneer gratis?  
De  drank  is  altijd  betalend,  want  we  hebben  hier  niet  het  geld  voor.  Ouders  die  willen  
kennismaken met de school (buitenstaanders) krijgen een gratis consumptie. Voor de infoavond 
kwamen we toe met 12 euro. Budget van 100 euro is dus veel te hoog. 



*  Wat  zijn  de  verwachtingen  van  het  team  naar  de  WG  feest  en  meer  bepaald  de 
verwachtingen voor het afsluiten van dit schooljaar?  

Laatste  dag  (donderdag  30/06)  is  een  halve  dag  en  nogal  druk.  Veel  mensen willen  snel  op 
vakantie vertrekken. Kinderen die de school verlaten moeten ook gevierd worden. 
Afscheid van  de laatstejaars  gebeurt in  de derde graad.  Laatste  dag krijgen de kinderen een 
diploma. Vorig jaar was het niet goed georganiseerd. Ook voor de ouders die afzwaaien moet er 
iets gedaan worden. Dit staat los van WG feest. 

*Hoe doen we aan “fair trade” binnen de mogelijkheden van de school?
We zouden fairtrade chocolade voor Sinterklaas en Pasen willen geven.  Hoe rijmen we dit dan 
met het budget van 2,5 euro per leerling? 

→Kinderen kunnen ook tevreden zijn met één ei i.p.v. tien eieren. 

→Hoe kunnen we goedkoper “fair trade” zijn? Hiervoor kunnen we contact opnemen met de 
wereldwinkel van Sint-Truiden of misschien beter direct met Oxfam (Bierbeek). 

3. WG Infrastructuur 

Wat moet infrastructuur doen voor groen?
Hoe zit het met de omheining voor de zandbak? 

→Er wordt een werkdag georganiseerd om die aanpak van groen te realiseren. Hout voor de 
omheining is aangekocht. Zandbak is er. 
Voor scholen moet het zand jaarlijks gecontroleerd worden. Zandbak moet afgedekt worden. 

4. WG pedagogie. 

Geen specifieke agendapunten voor de Tintelraad, op dit moment vooral bezig met alles rond 
infoavond, inschrijvingen. 

*Instappers op de wachtlijst. 
Er waren 20 kinderen op de infoavond
Ons maximum aantal kinderen per geboortejaar is 11. Elke graadsklas zal dus niet meer dan 22 
kinderen bedragen. Waarschijnlijk zullen we de eerste graad volgend jaar moeten splitsen omdat 
er zoveel derde kleuterklassers zijn. 

“Probleemstelling”
Voor de klas met de instappers zitten we met een probleem. Er  staan 6 instappertjes op de 
wachtlijst. Wanneer we deze aannemen gaan we over ons principe van 11 kindjes heen en zitten 
we met een te grote instapklas. 

Onze argumenten:
Ja: 
De instappers zijn belangrijk want dit is onze groei. één kleuter betekent één extra uur. Sofie zou 
meer uren kunnen krijgen. Het niet doen is dus gevaarlijk want dan snijden we in onze eigen 



groei. Bovendien zijn dit nieuwe ouders en de Tinteltuin heeft verse energie nodig om de boel  
draaiende te houden. 
Ander argument is dat we volgend jaar 87 leerlingen moeten hebben om te kunnen starten. 

Nee: 
Te snel groeien voor een school is gevaarlijk. Andere scholen zijn door hun te snelle succes al 
overkop gegaan. We moeten de nodige infrastructuur, werkkrachten en ervaring hebben. 
Hoe kunnen we deze toenamen aan instappertjes ook rijmen ten opzichte van het GO met onze  
wens om kleine klassen te hebben. Gaat het GO dan geen druk leggen om altijd grote klassen aan  
te  nemen.  We  moeten  berekenen  wat  de  consequenties  naar  volgend  schooljaar  zijn.  Deze 
berekeningen moeten we binnen het team maken. 

We moeten zien wanneer de kleutertjes instappen. 

WG pedagogie vraagt het wel in overweging te nemen. 

→Tintelraad  geeft  een  eerder  positief  advies,  maar  het  team  zal  dit  moeten  bekijken  en 
berekenen. 

→1 februari moeten we een antwoord hebben. 

5. WG communicatie

*Website is niet optimaal.  De structuur kan beter, het moet toegankelijker zijn en de klassen  
moeten gemakkelijker info op de website kunnen plaatsen. 

→Een voorstel zal doorgestuurd worden naar de Tintelraad en dat overzicht zal dan aangepast 
worden. Bart van Parijs moet nog wat technische bagage doorgeven. Misschien moeten we kijken 
naar gratis software. Dit wordt bekeken. 

Financiële middelen voor de website is minimaal. 

*Affiches, flyers. 
De drukker – of andere prestatieverlener moet altijd facturen voor VZW de Tinteltuin anders zal  
er  altijd  verwarring  zijn.  Iedere  WG  moet  over  de  juiste  formulering  en  facturatie  adres 
beschikken.

Team heeft ook een lijst met belangrijke punten opgemaakt. 
→Bij vergaderingen van WG communicatie zal er ook een vast lid van het team aanwezig zijn. 

6. WG financiën (Peter)

-Verwelkoming van Peter als plaatsvervangende penningmeester van de vzw.
Zijn functie zal bekrachtigt worden bij de volgende AV
*Klasbudgetten werden in kaart gebracht.  Iedereen heeft de excelsheet ingevuld. Peter heeft 
vanaf vandaag pas toegang tot de rekeningen. Klasbudgetten worden mits akkoord van de RvB 
vanaf volgende week overhandigd. Rekeningen moeten door het team bijgehouden worden. 
Peter komt hiervoor eens op een teamvergadering (dinsdag). 



 
*Hoe staat het met onze rekening?
1 september was er euro 6 146 over. 
Kosten omvatten budget WG, klasbudget en schoolbudget (zwemmen, busvervoer en circus)
Een dikke euro 5 000 kosten zijn er sinds september gedaan. Alles leek er op dat we negatief  
zitten, maar dit lijkt momenteel niet. (De exacte stand van de rekening is consulteerbaar op de 
zetel van de vzw)

*Vaststelling door WG financiën :50% van de ouders hebben hun ouderbijdrage niet betaald. 
Er werd een mail gestuurd in september om de ouderbijdrage te storten. 
Deze oproep is maar één keer gebeurd. Dit is veel te weinig blijkbaar. 

→Eerste stap is deze ouders verwittigen met een algemene mail en een telefonisch contact 
over de ouderbijdrage (Peter). 
Dit geld is broodnodig om ons project te realiseren. 

Opmerking: de formulering op de mail is fout. 
→Dit is geen domiciliëring maar een bestendige opdracht. Deze zin moet veranderd worden.  

* Wat omvat het klasbudget? 
Er moeten op voorhand duidelijke afspraken zijn wat met het klasbudget kan aangekocht worden. 
Zo is bijvoorbeeld een fototoestel geen klasbudget maar valt dat onder het budget van IT. Elke 
klas zou trouwens een fototoestel moeten hebben. 

→We  zouden  een  plan  moeten  opstellen  om  deze  materialen  systematisch  te  verwerven 
(tweedehands of nieuw). Hetzelfde geld voor PC’s. Uiteraard worden alle aankopen verricht aan 
de laagst mogelijk prijs.

Freinet opleiding.
*Kan er een extra bijdrage zijn van de ouderbijdrage voor de opleiding van ons personeel. Het 
schoolbudget is te minimaal om freinetpersoneel te vormen. Team vindt dat een deel van de 
ouderbijdrage naar nascholing moet kunnen gaan. 

WG financiën heeft hier geen overeenkomst kunnen bereiken. Uiteraard wachten we op de 
achterstallige ouderbijdrage om dit eventueel te financieren. 
Hoe krijgen we garanties dat leerkrachten niet weggaan na gevolgde cursussen? Mogen alleen 
leerkrachten die vier jaar in dienst zijn een nascholing volgen?   Bv : Als leerkrachten minsten
 4  jaar  in  dienst  zijn,  worden de bijscholingen volledig  terugbetaald.  Voordien volgens  een 
bepaalde schaal.

De  extra  bijdrage  voor  opleiding  zou  uit  het  klasbudget  kunnen  gehaald  worden.  Er  kan 
hiervoor per leerling één euro opzij gezet worden. Dit opleidingsbudget ligt op voorhand vast. 

→Ons voorstel is dat de werkgroep financiën twee à drie voorstellen aan ons voorlegt en dat de 
Tintelraad daarover advies geeft. 
→Wanneer wij er niet uitkomen zullen we de beslissing nemen in een AV. 

Task Force



Het Task Force moet de plannen voor Zoutleeuw aan het GO bekend maken voor maart. Hier  
werd al uistel voor gevraagd. Het team moet hier ook bij betrokken worden hoewel zij zeer weinig 
tijd over hebben.  Het essentieel werd reeds meegeven.
In welke mate moet er nog gezocht worden naar alternatieven? 

→Task Force krijgt de dossiers niet zo maar af, er is hulp nodig.
Voor de Foppem piste zoeken we nog ouders die hier ervaring mee hebben. 
Elisabeth wil hier hulp bieden.
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