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Inleiding

Tien jaar geleden startte de TintelTuin in een grote vierkantshoeve in 
Goetsenhoven. Een jaar later verhuisden we naar Zoutleeuw. In het begin 
was dit als tussenoplossing bedoeld en waren we zeker van plan om terug 
naar Tienen te trekken. Hoe langer, hoe meer raakten we vertrouwd met dit 
kleine, gezellige stadje. We zitten nog steeds in een mooie, groene omgeving. 
Dit biedt heel wat mogelijkheden: voor een moestuin, een uitdagende groene 
speelplaats, bomen om in te klimmen, veel verborgen plekjes om op ontdekking 
te gaan. Aan de andere kant hebben we ook de voordelen van een stad: 
dicht bij de bib, de winkel, de bakker, de markt … En natuurlijk is er de rijke 
geschiedenis die overal in de stad is terug te vinden en die de nieuwsgierigheid 
van de kinderen prikkelt.

De verhuis, het lijkt lang geleden. Ondertussen zouden we ons allang geen 
andere plek meer kunnen voorstellen. De stad Zoutleeuw leerde ons ook 
kennen. We willen graag ons steentje bijdragen aan de stad. En dat doen we 
regelmatig, samen met de kinderen.

 > Jaren hebben we geijverd voor een zuivere ‘Wittebeek’.
 > In 2015 schreven de kinderen ‘Leontino op Schattenjacht’,  

een boek over Zoutleeuw.
 > Sinds 2016 organiseren we elk jaar TintelFest,  

een gratis festival voor iedereen.
 > We werken samen met de stad en de provincie een plan uit voor  

een veilige verkeersomgeving.
 > In 2016 startten we met onze middenschool TintelStroom.
 > Begin 2019 opende TintelStroom de deuren van de Oxfamwinkel.
 > Om de twee jaar spelen we een grootse musical.

Regelmatig trekken we met onze kinderen op wandel in de buurt. Elke keer 
opnieuw komen we fascinerende mensen tegen met een uniek verhaal of 
ontdekken we interessante dingen op een gevel, een vensterbank of in een 
voortuin. Voor al die inspiratie willen we jullie bedanken. Misschien vinden 
jullie in dit boekje wel één van jullie verhalen terug. Het is maar een kleine 
greep uit al de boeiende dingen die we tegenkomen.

Wij vieren dit jaar onze tiende verjaardag,  
dit lijkt ons een mooie gelegenheid om ons verhaal te delen.

FOTOS
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Leeswijzer

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de TintelTuin stellen we dit 
boekje voor.

Dit doen we in een bondig verhaal van 10 hoofdstukken, waarin we onze visie en 
werking aan jullie verduidelijken. Dit is natuurlijk geen volledig verhaal, maar 
we proberen toch een blik te werpen op het reilen en zeilen van onze school. 
Op de rechterpagina vertellen we hoe de kinderen in de TintelTuin werken en 
wat we belangrijk vinden in onze school. Freinet schreef een aantal invarianten 
op. Daar baseren wij ons op om te komen tot goed, zinvol en zelfontdekkend 
onderwijs.

Onze buurt is rijk aan geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, taal, wiskunde … 
En omdat er zoveel te ontdekken valt, maken we daar graag gebruik van. Op 
elke linkerpagina vind je een korte neerslag van zo’n buurtwandeling.
Hier en daar vind je een QR-code in het boek. Bij deze fragmenten hoort een 
filmpje.

Het boek staat ook op onze website. Daar kan je rechtstreeks doorklikken naar 
de filmpjes. In de teksten op de site kan je op dezelfde manier terecht voor 
meer achtergrondinformatie bij onze school en over de freinetpedagogie.
Het was een plezier om te schrijven, te denken … samen met het team, ouders 
en leerlingen.

Veel leesplezier aan al de kinderen, ouders, buren en alle geïnteresseerden.
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Leontino op schattenjacht in Zoutleeuw
 
We schrijven brieven naar een school in Leuven. Zo ontvangen we een mooie 
schets van het stadhuis in Leuven. 

Onze Leuvense correspondenten hadden iets heel bijzonders ontdekt: architect 
Mathieu de Layens bouwde mee aan het stadhuis en de Sint-Pieterskerk van 
Leuven én ook aan de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Zo blijkt dat Leuven en 
Zoutleeuw meer dingen gemeen hebben dan twee corresponderende klassen. 

We spreken af om aan elkaar een rondleiding te geven in eigen stad. Dat betekent 
dat we eerst zelf onze stad moeten kennen: waar liggen de mooie plekjes, 
welk verhaal hoort bij de oude gebouwen … We trekken naar de bib om ons 
op de geschiedenisboeken te storten. Maar dat valt tegen: een Zoutleeuwse 
geschiedenis op kindermaat is niet zo makkelijk te vinden …

We moeten op zoek naar andere bronnen. We vinden wel achter in de bib een 
boekje met oude ansichtkaarten. Ward, de stadsgids, hebben we ondertussen ook 
al leren kennen. Hier komen we ver mee. We verlaten de bib met de belofte dat 
we zelf een boek over de geschiedenis van Zoutleeuw zullen schrijven.
Ward vertelt ons de meest boeiende verhalen en laat ons bijzondere plekjes zien. 
Kinderen schrijven verhalen, nemen foto’s, maken prachtige schetsen ... Het vele 
werk wordt gebundeld in een boek. Gelukkig kunnen we op wat hulp rekenen van 
ouders. Het personage Leontino wordt bedacht. Hij is het die op schattenjacht 
gaat doorheen Zoutleeuw.

We schenken de bib een exemplaar van ‘Leontino op schattenjacht in Zoutleeuw’.

Goedele - leerkracht 2de graad

"De kinderen en wij zijn uit hetzelfde  
hout gesneden." - Invariant 1

1. Een groen pad

Onze school ligt aan de rand van de stad Zoutleeuw,  
maar toch midden in de natuur. Daar willen we optimaal 
gebruik van maken.

We hebben een hele weg af te leggen om onze speelplaats 
zo groen mogelijk te maken. De kinderen hebben
ideeën, veel ideeën! In de klasraad worden de spinsels 
verzameld, op de kinderschoolraad steken de kinderen de 

koppen bij elkaar en denken verder na over wat ze mooi, gezellig en
spannend zouden vinden: een wilgenhut, moestuin, boomhut, kippenhok, 
speelheuvel, buitenklas … Ook de leerkrachten en de ouders hebben ideeën. 
We richten werkgroepen op: sport en spel, kleuterspeelplaats, buitenkunst, 
wilgenhut, moestuin, boomhut, dieren en een coördinerende werkgroep. De 
leerlingen die mee willen denken, sluiten zich aan bij een werkgroep, daar zit 
ook een leerkracht en minstens één ouder in. Elke groep verzamelt ideeën, 
bedenkt plannen, doet voorstellen ... Project ‘Den Buiten’ is geboren.
Een ouder maakt een masterplan waar ‘wie’ en ‘wanneer’ ook een plaats 
krijgen.

Op mama’s en papa’s kunnen we nog altijd rekenen om de handen uit de 
mouwen te steken. Elk seizoen genieten wij van modder, besjes, klimmen, 
verstoppen, fietsen en nog veel meer. Onze speeltijden zijn te kort om alles te 
kunnen ontdekken. Voor al dit speelplezier kregen we subsidies van de provincie 
en Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Een project dat in verschillende fasen loopt en er worden ondertussen alweer 
plannen gemaakt.

"Het optimistisch geloof in het leven 
rechtvaardigt ons onderzoekend handelen en 
maakt onze actie authentiek." - Invariant 30
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Zoek de vijf verschillen

In de bib vinden we een boekje met oude ansichtkaarten over Zoutleeuw. 
We kijken naar de foto’s en proberen de plekken te herkennen. Bij heel 
wat foto’s lukt dat, want het zijn de grote gebouwen in Zoutleeuw. Voor 
sommige plekken is het toch zoeken. Eén foto vinden we zelfs helemaal
niet terug. De kinderen zoeken de precieze plek waar de fotograaf toen 
moet hebben gestaan en proberen dezelfde foto opnieuw te maken. 
Direct het resultaat bekijken, foto opnieuw nemen, op een andere  plek 
gaan staan, even bijsturen, nog eens proberen …

Terug in de klas worden de resultaten netjes naast mekaar gezet.  
De ingescande oude foto wordt naast de eigen foto gebeamd op het bord.  
Dan spelen we het spel ‘Zoek de vijf verschillen’: kleine dingen die 
ondertussen veranderd zijn aan een gebouw, een extra ladder tegen de gevel, 
de straat die er wat anders uitziet, andere verlichting of een extra hek. 

Goedele - leerkracht 2de graad

Het mooie is dat kinderen de lat voor zichzelf en de groep steeds 
hoger leggen. Ze zien dat dit werkt en dat het nog altijd een beetje 
exacter kan.

‘Hé, op deze foto’s staan er aan die 
paal mensen. Als jullie daar gaan 
staan: de ene zo, de ander zo …’

2. Een sprintje trekken

Dinsdag 10u15. Na een stille werktijd zijn wij toe aan een portie frisse buitenlucht.  
Drie keer per week staat er een heuse looptoer van 1609 meter op het programma, dat is 
precies één mijl.

We steken nog snel potlood en tekstenschrift in ons ‘bakje’. Sportschoenen aan, fruit al in de 
‘koekjesbak’, trap afrennen en aan de poort klaar staan. Gerd komt eraan gelopen met de 
chronometer. Klaar en start. Het parcours gaat langs mooie plekjes in Zoutleeuw. Sommige 
kinderen genieten van een rondje in het park, anderen zien een binnenweg. Na het brugje 
lopen we langs de boomgaard, verder naar het veld, gevolgd door het bos. Na het bos is er 
nog een laatste bocht en de laatste 50 meter zetten we een spurtje in, want aan de eindmeet 
staat een van de grotere kinderen om de tijd op te meten. 

Soms maken we er een 
wedstrijd van en soms 
gaan we met vier of vijf 
tegelijk over de finish.

Ik heb ooit een race met Jaan 
gedaan: sprinten naar de finish. 
Jaan was voor me, maar ik kwam 
steeds dichterbij.  
Op het einde waren we gelijk.

Als ik loop word ik vaak 
aangemoedigd. Vaak zijn 
het oude vrouwtjes, met 
hun hondje: ‘Hup, hup, 
hup, met die benen!'

Ik was gevallen tijdens 
de mijl. Toen was ik 
aan het rollen.

Ellijah-Loes

Floris
Janne

Jozef

Minne

Alec

Ik heb tijdens de mijl 
veel plastic gevonden. 

Ik vind het erg voor 
de dieren. Ik heb het 

gesorteerd. Dat is beter 
voor het klimaat.

Lars

Ik zag ooit een gans. Het leek 
alsof hij mee wou lopen. Wij 
liepen verder, maar de gans 
bleef toertjes lopen.

Bij het tweede bruggetje zag ik een hond die 
kaka aan het doen was tijdens de mijl. Er kwam  
een andere hond aan ruiken. Dat was grappig!

De mijl lopen is goed voor je zelfbeeld, concentratie en gezondheid. Dat willen we de
kinderen ‘al doende’ meegeven. We lopen drie keer per week de mijl. Niet iedereen 
kan dat meteen, daarom kiezen sommige kinderen om op de speelplaats of een grote 
toer rond de school te lopen. We zorgen op school voor een omgeving die uitnodigt om 
te bewegen. Er zijn fietsjes voor de kleuters, skeelers, goals, een boomhut, maar ook 
nog veel groen waarin ze op ontdekking kunnen gaan of kampen bouwen. Veel bewegen 
vinden we belangrijk, maar gezond eten ook.

Gerd - sportleerkracht
Voor de pastorie staan twee auto’s 
geparkeerd. Dat is lastig. Wachten 
we tot ze vertrekken? Of hoort dit 
nu juist bij onze tijd? 
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Door de (namen van) straten in Zoutleeuw

We gingen met de derde graad op bezoek bij het 
Brussels Parlement. 

Daar hingen heel wat kunstwerken. Eén van die 
kunstwerken toonde heel wat belangrijke straten 
van Brussel met historische uitleg. De meeste van 
die straten waren genoemd naar een belangrijk 
persoon.  

In de klas schrijven kinderen teksten over dat 
kunstwerk. We halen de kaart van Zoutleeuw erbij 
en zien dat daar ook wel een paar interessante 
namen op terug te vinden zijn: Varkensmarkt, 
Kanonstraat, Stationsstraat, Groenplaats ... 
Hebben die leuke straatnamen ook een betekenis?

De kinderen gingen alleen op pad, op zoek naar 
straatnamen die hen aanspraken. Wat hen opviel 
was dat sommige straatnaambordjes op de huizen 
bevestigd waren. Mag dat wel? Waarom gebeurt 
dat? Mogen de eigenaars zelf beslissen of ze 
dat wel willen? We bellen aan bij een huis met 
een straatnaambordje op de gevel en krijgen 
antwoorden op onze vragen. We ontdekken ook dat 
sommige straatnamen al erg lang dezelfde zijn, op 
een paar klinkers na. Andere namen zijn dan weer 
helemaal veranderd. Zo vertelt een bewoner dat 
er zelfs een straat is die vroeger een naam had 
die verwees naar de ‘hoertjes’ die er woonden. 
Wat zijn hoertjes? We gingen op interview bij 
enkele buurtbewoners, maar we lieten ook 
boeken overkomen van de universiteitsbibliotheek 
van Leuven. Zo leerden we onze stad alweer een 
beetje beter kennen.

Jitske - leerkracht 3de graad

3. De bus op stelten

Op de kleine schoolbus is het de laatste tijd druk, té druk.

Iedereen kent de afspraken, maar het lijkt niet te lukken om zich daar aan te houden. 
De ruzies die hierdoor ontstaan, komen bijna dagelijks ter sprake in de praatrondes. 
Niet alleen de kinderen op de bus hebben hier last van, ook voor de busbegeleiders, de 
klasgenoten, de leerkrachten, de mama’s en papa’s is de maat vol. Op school kennen 
we al een klasraad en kinderschoolraad. Daar wordt voorgesteld om een busraad te 
organiseren. 

Iris, coördinator in de TintelTuin, luistert naar de verhalen: meisjes-jongensperikelen, 
concurrentie voor de laatste stoelenrij, broer-zusgekibbel ... Samen zoeken we naar 
oplossingen: betere afspraken en regels, hoe die na te leven en wat als het toch fout 
loopt. 

‘We maken een lijst van vaste zitplaatsen in de bus.’
‘Je kan praten met je buur, niet roepen naar kinderen die ver weg zitten.’

Onze ouders en de busbegeleider worden op de hoogte gebracht. Als het ons een tijdje 
lukt om er een gezellige busrit van te maken, kunnen de afspraken herbekeken worden. 
We spreken af twee weken later nog eens een busraad te houden. Dan bekijken we hoe 
het loopt.

Iris - coördinator

"Groter zijn betekent niet 
noodzakelijk boven de ander staan." 
- Invariant 9

"De democratie van morgen wordt 
voorbereid door de democratie op school." 
- Invariant 27

In de klasraad worden wrevels en nieuwe ideeën besproken en er worden complimenten 
gegeven. Elk probleem nemen we serieus. Er wordt met respect geluisterd naar de 
verschillende verhalen. Kinderen geven hun idee mee. De leerkracht doet een inbreng. 
Samen zoeken we naar een oplossing. In dit geval maakt een groep kinderen samen met de 
coördinator afspraken. We leggen geen regels op die kinderen slaafs moeten volgen. 
 
Ze hebben wel degelijk een inbreng, ze denken na over hun gedrag, horen ook het verhaal 
en gevoel van de busbegeleider en andere kinderen. Zo komen ze zelf tot afspraken.  

Nu weet weer iedereen waar zich aan te houden om een busrit fijn te laten verlopen.

"Samen met Mitte ging ik op zoek naar de betekenis van Predikherenstraat, 
een straatnaam in Zoutleeuw. Meneer Pypen wist ons te vertellen dat de 
predikheren Dominicanen zijn. Dat is een orde uit Frankrijk. Zij kwamen 
naar hier op bedevaart. Ze trokken door Zoutleeuw en gingen dan weer 
naar Frankrijk. In deze straat hadden zij een vast lokaal waar ze konden 
overnachten. Ik trok een foto van het huis en maakte er een schilderwerk 
van. De huizen worden weer terug gekleefd op het stratenplan." - Sam
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4. Ooit een spin met tepels gezien?

"Niemand houdt ervan gedwongen te worden tot 
bepaald werk. Niet het werk, maar het bevel wekt 
weerstand op." - Invariant 6

Tijd om alles te noteren wat we ontdekt hebben. Zo kunnen we later aan iedereen 
vertellen wat we gevonden hebben. Op het einde van de dag gaat het onderzoeksboek 
met het nieuwe onderzoek mee naar huis, zodat mama en papa, broer en zus, opa en 
oma ook meer te weten komen over de spin. 

 
Ragna - leerkracht kleuters

Het is herfst, de tijd van de spinnen. 
We zitten in de kring. Eero heeft een doosje bij met twee dode spinnen en hij 
heeft zelfs zijn kledij aangepast! Op zijn trui staat een prent met een grote 
spin. Hier hadden we het al eens eerder over in de kring. Toen leerden we over 
een dier met acht poten dat geen insect is. Goed om dat gesprek even terug op 
te rakelen. Maar Eero heeft nog verder nagedacht.

‘Hoe maakt die spin zo’n draad in zijn buik?’ ‘En waar komt die draad dan uit?’ 
Eerst maken we een mindmap (een woordspin). We vertellen nog eens wat we 
allemaal al weten over spinnen. Dat moeten we niet meer uitzoeken. Heel wat  
kinderen hebben ook leuke, grappige of enge spinnenverhalen. Wanneer we al  
de woorden op het blad hebben, trekken een paar kinderen naar de onderzoeks-
tafel. De weetjesboeken en encyclopedieën met mooie prenten worden door-
snuffeld, de microscoop doet dienst, de computer gaat aan en de pot met het 
meegebrachte materiaal wordt op tafel gezet. 

Acht poten - check. 
Acht ogen? Dat weten we, maar zien we niet zo goed - check.

Grote, dikke, lieve, gemene ... exemplaren van alle soorten - check.
Maar wat weten we dan over dat web? Weet jij waar die draad uitkomt?

‘Uit de poep’, ‘uit de mond’ … We zoeken verder. En wat blijkt?  
Spinnen hebben tepels en daar wordt die mooie draad gemaakt.

Stemmen uit de buurt

We hadden het in de klas over de aankomende verkiezingen. 

Je kan moeilijk naast de verkiezingsborden kijken. Al snel wordt er beslist om van al 
de borden foto’s te nemen. We bekijken de foto’s, de nummers, de kleuren, de lijsten, 
woorden als ‘duwer’ en ‘trekker’. Op het einde van de tocht hebben we de indruk dat 
we achtervolgd worden door Nicole en George. Onderweg vinden we een rustig plekje 
en komen de vragen boven. ‘Waarom hangen mensen hun foto overal?’ ‘Zou het helpen 
om stemmen te halen?’ ‘Wie kiest er voor om op te komen bij de verkiezingen?’  
‘Wie bepaalt de plaatsen en wat betekenen die?’...

Toevallig is het donderdagnamiddag en dan is het markt. Ik, de leerkracht, stel voor 
dat we aan grote mensen kunnen vragen of zij antwoorden kennen op hun vragen. 
De kinderen zijn meteen enthousiast. We denken na over inhoud en formulering van 
vragen: hoe we mensen aanspreken en dat we er voor moeten opletten dat we dezelfde 
mensen niet vier keer aanspreken. 

Terug in de klas schrijven ze een kort verslag, zodat ze de antwoorden  
niet vergeten. Ze hebben termen geleerd als ‘pietsnot’ en ‘zakkenvullers’, maar er zit 
ook heel wat interessant materiaal tussen waar we in de les mee verder gaan. 

Goedele - leerkracht 3de graad

"Eerst de wetten en regels bestuderen (in lessen 
taal, kunst, wiskunde en wetenschappen) is het 
paard achter de wagen spannen." - Invariant 13
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Een Franse tuinkabouter?

In de Franse les gaat het over ‘de weg zoeken’.  
We werken met een plan van de buurt, we zoeken de 
bakker, het gemeentehuis en al die andere belangrijke 
plekken.

We maken er een spel van. De kinderen stippelen een 
weg uit. Er is een groepje dat er een schattentocht van 
maakt... Een goed idee om de papieren aan de kant te 
schuiven en naar buiten te trekken. 
 
De groep vertrekt. Bij elke splitsing staan we stil en 
proberen we de route in het Frans te beschrijven. 
Een andere groep vertrekt met de IPad en spreekt de 
wegbeschrijving in. 

Hoewel het een idee van de leerkracht was om de routebeschrijving te oefenen, 
gaat het voor de kinderen al snel verder dan alleen maar de wegbeschrijving, want 
ze komen weer inspirerende dingen tegen onderweg. 

 > Ze nemen foto’s van bloemen, een brievenbus,  
een kapel, een tuinkabouter … 

 > Ze maken er een spel van en bedenken opdrachten  
voor de andere groep.

 > De foto van bloemen - Ce sont quelles fleurs? 
 > De brievenbus - Quel numéro de maison appartient  

à cette boîte aux lettres?
 > De kapel - Dis à Notre Père en français.  

(dat hebben we zelf moeten opzoeken)
 > De tuinkabouter - Décrire le gnome.

 
De kinderen leven zich helemaal in in het Frans en begroeten de voorbijgangers 
netjes met ‘Bonjour’. Waarop we een beleefde ‘Auf Wiedersehen’ terugkrijgen. 

 
Goedele - leerkracht 3de graad

Elke dag start in de kring. 
Eén van de kinderen is leider, iemand anders maakt een verslag. Kinderen  
vertellen over een gebeurtenis, over iets actueels, over een goed boek, over 
hun nieuwe schoenen ... We luisteren naar elkaar en stellen vragen.

5. Een ‘zin’volle TintelTuindag, goed gepland en geregeld

Op maandag overlopen we de week en vult iedereen zijn werkplan in. We vullen in wie wan-
neer een instructie heeft, de turnles staat vast en ook het zwemmen en de werktijden zetten 
we op het weekoverzicht. Het derde en het vierde leerjaar zitten samen in de klas, dus niet 
iedereen heeft op hetzelfde moment les. Als de ene groep les krijgt, heeft de andere groep 
een werktijd die ze zelfstandig invullen. Noore, Feline en Jools moeten hun werk van vorige 
week nog verbeteren. Kobe werkt aan een illustratie bij zijn vrije tekst. Ofelia en Noah zijn 
deze week verantwoordelijk voor de redactie en werken aan de klaskrant.

Jaan vertelt tijdens de praatronde dat hij naar zee geweest is. In Oostende 
ging hij in de jachthaven naar de boten kijken. Jaan stelt de vraag hoe het komt 
dat een boot drijft en niet zinkt. Zo ontstaat er een wedstrijdje. De leerlingen 
dagen zichzelf en de andere klasgenoten uit om een ‘boot’ te maken die zo lang 

mogelijk blijft drijven. Dat is een duidelijke onderzoeksvraag.

Lieze maakt een boot uit papier, Cis gaat voor een versie uit kurk, Jaan 
maakt er eentje met een plastic doos, Chloé gebruikt karton … Buiten re-
gent het pijpenstelen. Het ideale moment om te testen welk materiaal het 
langst blijft drijven. We nemen er de chronometer bij. 1, 2, 3 ... de boten 
worden gelijktijdig te water gelaten. Het papieren bootje zinkt vrijwel 
meteen, gevolgd door de kartonnen versie. De boot uit kurk en de boot van 
Jaan winnen de wedstrijd en blijven het langst drijven. Emile verwerkt de 

tijden die werden genoteerd in een tabel in Excel.

In het begin van de week of de dag overlopen 
we samen de planning. Dat planbord is heel 
belangrijk om de structuur te behouden. Zo 
weet iedereen wanneer er een lesmoment 
is, wanneer er een werktijd is en wat ze 
dan moeten voorzien. Natuurlijk zijn goede 
afspraken en een heel duidelijke structuur 
noodzakelijk. Sommige kinderen begeleidt 
de leerkracht, we maken samen keuzes, 
anderen kunnen dit helemaal zelfstandig. Het 
is belangrijk dat al het werk terugkomt in de 
kring. Zo leren we veel van elkaar en is niets 
vrijblijvend. Kinderen zijn trots op hun werk 

en genieten van de appreciatie.

Emile overloopt de tijden. We komen tot de conclusie dat er veel  
redenen zijn waarom een boot niet zinkt: een boot mag niet omkante-
len, de vorm is belangrijk …

 
Corine - leerkracht 2de graad

Op het einde van de dag zitten we terug in de kring en to-
nen de kinderen hun werk, ze stellen vragen, geven elkaar 
raad, luisteren naar een presentatie.

"Het kind wordt niet moe van werk dat in de lijn 
is met zijn leven, dat voor hem functioneel is." - 
Invariant 17
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Kleine Gete, grote vis

We zijn nog eens op wandel in de buurt en passeren de Kleine Gete.

Er zit een visser. Dat hebben we nooit eerder gezien! De visser heeft al één grondel gevangen. Hij legt 
uit dat hij aan het vissen is, omdat er door de grote droogte van de afgelopen zomer geen vissen meer 
leven in de Velp. Uit dat riviertje hebben ze veel water gepompt om boomgaarden en velden vochtig 
te houden. Ze zijn te laat gestopt met pompen, daardoor heeft heel de Velp droog gestaan en zijn alle 
vissen gestorven.  
Nu probeert hij vissen over te zetten van de Kleine Gete naar de Velp.

6. Aan dit verhaal zit een geurtje

Hier is hard gewerkt! De kinderen hebben hier een groot aandeel in 
hun eigen werk. Dat motiveert, inspireert  en geeft voldoening. Het is 
mijn aandeel als leerkracht om hun vragen serieus te nemen, om ze te 
begeleiden naar zinvol werk en ze te sturen naar onderzoekend leren. 

Goedele - leerkracht 3de graad

Serieus probleem voor de deur van de derde graad: de beerput loopt over. 
Een grote vrachtwagen komt op onze parking gereden. Een dikke buis wordt 
tot voor onze deur gelegd. Je kan er niet naast kijken. Het prikkelt immers ook 
andere zintuigen! 

Eppo neemt Jan en Daan mee om wat vragen te stellen aan de werkmannen.  
We hebben geen idee wat er gebeurt. Er worden behoorlijk wat liters 
opgepompt. De verhalen komen in onze kring. Die verhalen roepen weer andere 
vragen op: ‘Hoe komt het dat de beerput vol zit?’ ‘Waar komt dat allemaal 
vandaan en waar gaat het nu naartoe?’ ‘Hoeveel zit er in zo’n beerput?’ Eppo, 
Daan en Jan rennen naar buiten om op zoek te gaan naar de antwoorden. 
We stippelen de weg van het lachend kakske verder uit in de klas. Iedereen 
pakt wel iets op: plannen maken, het openbaar vervoer uitzoeken, interviews 
voorbereiden … 

Bij elke uitstap gaat er wel een ouder mee. In Brussel volgen we de Zenne om 
uiteindelijk echt in de riolering uit te komen. Het is spannend of we ratten gaan  
zien of niet, maar dan moeten we misschien toch iets stiller zijn! Na de riolen 
volgen we ons kakske naar de waterzuivering. Het rioolwater wordt daar 
helemaal gezuiverd tot water van viskwaliteit. En zo hebben we onze bijdrage 
geleverd aan de Demer en kunnen we weer tevreden naar huis.

Maar hoe zit dat eigenlijk in Zoutleeuw? We hebben wel een Kleine Gete. 
Om op deze vragen een antwoord te krijgen schrijven we een brief naar de 
burgemeester. Hey, … Liefste, … Nee, doe toch maar Beste, …

"De normale weg tot het verwerven is niet 
observatie, uitleg en demonstratie, maar wel 
het experimenteel zoeken, de natuurlijke en 
universele manier." - Invariant 11

Daan

Floris

???
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Op zoek naar het alfabet

Ebbe komt met een tak in de kring die net een letter Y lijkt. 

Klasgenoten reageren dat ze dit ook wel eens tegenkomen. 
Zullen we er samen in de buurt naar op zoek gaan? Ik stel 
deze tocht - op zoek naar het alfabet - voor als één van de 
keuzes binnen de werkwinkels en ga alvast op zoek naar 
voorbeelden. Kinderen uit verschillende groepen kiezen om 
mee te gaan. De opdracht is duidelijk en afgelijnd: zoek 
onderweg alle letters van het alfabet. Het mogen alleen 
geen echte letters zijn. 

In het begin gaan kinderen op zoek naar echte letters. Maar al snel kijken ze ineens anders 
naar alledaagse voorwerpen. Ze overleggen met elkaar of de vormen goed zijn. De letter A 
kunnen we niet vinden. Daar bedenken we een creatieve oplossing voor. Het mooie is dat 
twee weken later, op een volgende buurtwandeling, Yarne naar het dak van een huis kijkt 
en roept: ‘Hé, daar is een A.’ Inderdaad, een pracht van een A.  Die heeft de poster helaas 
nét niet meer gehaald.

Bart - leerkracht

7. Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan

Kinderen houden ervan om zelf, maar ook in groep mooi werk 
tot stand te brengen. Dit kan alleen als de groep niet te groot 
is en wanneer ook andere kinderen op dat moment ander werk 
kunnen doen. We kunnen immers niet allemaal tegelijkertijd aan 
het filmpje werken. De kinderen werken op eigen initiatief hier 
thuis aan verder. Ik voorzie de tijd en ruimte om hieraan te werken 
in de klas. Ik sta ook klaar als ze extra materiaal nodig hebben en 
zoek mee naar oplossingen als ze ergens op vastlopen. Een huis is 
voor veel mensen een basis die geborgenheid geeft. En het plezier 
om thuis een eigen sfeer te creëren, een persoonlijke sfeer te 
scheppen geeft een enorme voldoening. Als leerlingen zich goed 
voelen in het lokaal, kunnen ze ongedwongen en helemaal in hun
werk opgaan.

Jitske - leerkracht 3de graad

Na de kerstvakantie verhuizen we naar ons nieuwe lokaal. 
We willen dat graag goed inrichten en om daarover na te denken, 
maken we een maquette van ons lokaal en onze meubels. Iedereen gaat 
hiermee aan de slag.

Sommigen maken stoeltjes, anderen meten de ramen op, nog anderen 
beginnen de muren te schilderen van de maquette. Eindelijk, de 
maquette is klaar! Wolf stelt voor om een stopmotionfilmpje te maken 
van de verhuis. Tille zorgt voor Playmobil-mannetjes: voor elk kind één 
speelgoedpopje. De Playmobil-mannetjes gaan aan het verhuizen, Wolf 
neemt honderden foto’s. Iedereen werkt mee aan het scenario dat stap 
voor stap vorm krijgt. Nog voor we gaan verhuizen, is ons filmpje klaar 
en hebben we onze eigen verhuishandleiding.
 
En Wolf maakt zelfs nog tijd om ook andere kinderen te leren filmen 
en monteren. Misschien moeten we binnenkort maar eens een filmpje 
uploaden om het opruimen van onze klas gesmeerd te laten verlopen. 

"Door te leven en te werken in een team of groep 
leer je samenleven." - Invariant 25
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Voordeuren met een verhaal

Roos-Hanne brengt de Libelle mee naar de klas. 

Ze staat er in, samen met haar koor. Kylie bladert verder en stoot op een kleurrijke 
collage van allemaal voordeuren. Het is een bijzonder plaatje, er zijn veel dingen in 
te ontdekken. We laten de fantasie even de vrije loop. In sommige deuren herkennen 
we een gezicht, andere deuren zijn heel ingewikkeld, maar toch symmetrisch, 
hebben we bij ons ook zulke voordeuren? Met IPad en fototoestel in de aanslag 
trekken we de buurt in op zoek naar voordeuren met een verhaal.

Er worden heel wat foto’s getrokken. Tijdens de wandeling lopen sommige kinderen 
over van ideeën, anderen luisteren en vinden zo hun inspiratie. Eppo vindt overal 
natuurfenomenen in. Elke deur krijgt ter plekke een naam: de watervaldeur, de …  
Al die deuren zijn in Zoutleeuw te vinden! In de klas bekijken we de foto’s – al de 
foto’s met wiskundige figuren schuiven we door naar de wiskundeles. Daar hebben  
we het over vlakke figuren, symmetrie en verschuivingen. 

Bij de deuren bedenken we verhalen – wie woont er achter deze deur? Op een poort 
van een vervallen huis vinden we een bijzonder gedicht. Dat levert een boeiende 
tekst-bespreking op. Letterlijk en figuurlijk taalgebruik komt aan bod.

 
Goedele - leerkracht 3de graad

8. Waar gaat jouw volgende tekst over?

"Het geheugen, waar de school zoveel nadruk op 
legt, is slechts waardevol en kostbaar wanneer het 
echt ten dienste van het leven staat." - Invariant 12

"Iedereen wil slagen."  
- Invariant 10bis

Kinderen leren erg veel van elkaar. Ik probeer zoveel mogelijk kinderen te 
helpen, maar alles heb ik nooit gezien. Op deze manier wordt Seb heel kort 
opgevolgd. Hij krijgt onmiddellijk feedback. Ik passeer af en toe en hoor dat 
ze goed bezig zijn onder hun tweetjes. Ook voor Sam een goeie oefening om 
over taal na te denken: spelling, maar ook de opbouw en het schrijven van een 
verhaal. Seb ervaart succes en dat is altijd een goede motivatie om te leren. 

Goedele - leerkracht

Op woensdag komen de kinderen van de eerste graad, die al de 
letters kennen, samen met de kinderen van de derde graad aan 
teksten werken.

Seb zit in het tweede leerjaar en zet zich naast Sam, zij zit in het 
vijfde leerjaar. Dit is spannend, Seb is pas van school veranderd 
en het is de eerste keer dat hij in onze klas komt werken. Seb 
vertelt dat hij helemaal niet weet wat te schrijven. We babbelen 
even en komen er uit om iets te schrijven over zijn nieuwe start. 
Sam stelt nog wat vragen om het verhaal duidelijk te hebben. 
Dan begint het schrijfwerk: zin per zin, woord per woord. Sam is 
een geoefend schrijver. Zij kent al de moeilijkheden van spelling. 
Ze vraagt telkens aan Seb om de woorden in klanken te zeggen. 
De moeilijke woorden schrijft Sam voor. Seb is erg fier op zijn 
eindresultaat. Hij wil het graag voorlezen in de klas. Dus dat 
oefenen ze ook nog even. Het applaus is verdiend. Seb maakt zijn 
eerste tekst af met een mooie illustratie. Sam schrijft een kort 
verslag voor de leerkracht van Seb.
 
Een mooie tekst om te bewaren in zijn portfolio.
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Papier hier

We maken met een groepje kinderen een wandeling, we gaan op zoek naar ‘papier’. 

Eerst zien we affiches en posters achter een raam. Maar we gaan ons steeds meer 
concentreren op details en vinden steeds meer. We rapen een kassaticket op van. 
de Lidl: 4 kilo runds-varkensvlees en 3 donuts voor een totaal van 20,63 euro. 
Er zwerft er ook eentje rond van ‘Filip Marktslagertje’. Daar kocht iemand 2 
bouletten van de chef voor 2,80 euro. Er is betaald met een briefje van 5 euro en 
Kathleen bediende de klant.We vinden ook een geruit papiertje met twee gsm-
nummers van Kris VDV, maar die geven we niet door!

En verder:
 > in november kan je naar een toneelvoorstelling ‘Swakke Miljonair’
 > twee handtekeningen van CD&V’ers die opkomen bij de verkiezingen
 > Mentos is ook verkrijgbaar met muntsmaak
 > Sportlife is nog lekkerder en blijft nog langer fris 
 > één of andere auto mist een stuk van zijn verzekeringspapieren
 > een Marlboro pakje kost maar liefst €15
 > een etiket van een kledingstuk dat gemaakt is in Tunesië

We bedenken hier en daar wat verhalen en zijn verbaasd over hoeveel je te weten 
kan komen van zo een stukje papier. Verder vergeten we ons hoopje afval niet en 
zijn blij dat die stukjes alsnog op hun plek in de vuilnisbak geraakt zijn. 
Zoutleeuw is weer een beetje properder...

 
Lore - leerkracht

Op dinsdag organiseren we meestal een werkwinkel. Elke leerkracht stelt een atelier voor, er zijn 
ook ouders die hieraan meewerken en elke week zijn er ook wel enkele kinderen die iets voorbereid 
hebben. Al de kinderen van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar maken op voorhand een keuze. 
Die namiddag werken ze in hun atelier. Het aanbod is heel verscheiden: schilderen, werken in de 
moestuin, haken, timmeren, buurtwandeling, drukken, muziek, improvisatie, dans ... Na de werkwinkels 
verzamelen al de kinderen weer in de kring in hun eigen klas.  
Ze vertellen aan elkaar over hun namiddag.

‘Ik koos om een bal van 
fietsbanden te maken. Daan, 
mijn vriend, begeleidde de 
werkwinkel. Hij hielp veel en 
gaf tips. Het was heel leuk.’

Emile

‘Ik gaf samen met 
Ofelia een werk-
winkel. We maakten 
kunstwerken van 
waterverf met zout.’
  Lieze

‘Ik ben eens naar een 
werkwinkel geweest waar je 
mocht verven. Toen we begonnen, 
maakten we collages in de plaats 
van te verven. De juffen hadden 
zich vergist. Vervelend! Ik had veel 
liever geverfd.’

Jade

‘Ik tekende vogels bij Jitske. 
Ik vond mijn tekening niet zo 
mooi, dus ik tekende een nieuwe. 
Die vogel sneed ik uit met een 
breekmes. Uit een boekje scheurde 
ik een blad en daar drukte ik de 
vogel een paar keer op.’ 

Brittany

"Ik heb samen met kinderen van klas Karen een stopmotionfilmpje gemaakt. Het was in het begin heel 
moeilijk, maar eens we door hadden hoe het moest, ging het wel vlot.’ Wolf toont zijn filmpje op het 
grote scherm. Hilarisch! Tille en Tinke willen dit ook wel leren. Ze spreken af om dit deze week nog in 
een werktijd te plannen, dan kan … de kneepjes van het vak doorgeven. ‘Insectiano - insecti… wat? Ik 
koos voor insecten maken van piano-onderdelen bij Bart. Je kon zelf een insect uitvinden. Er was veel 
materiaal om te gebruiken: een boormachine, een hamer, ijzerdraad en natuurlijk de onderdelen van 
een piano. Ik maakte een soort reuzenmier. Mijn broer Jarne was er ook, toevallig. Er staan nog een paar 
insecten in het schoolmuseum.’ 

Wolf

"Een kind houdt niet van kuddewerk waar het individu zich moet  
plooien als een robot. Een kind houdt van individueel- of groeps-
werk binnen een coöperatieve gemeenschap." - Invariant 12

"We moeten het werk 
motiveren" - Invariant 9

Het is een fijn om op deze manier te werken. Kinderen vanuit verschillende klassen werken samen. Ze leren nieuwe technieken aan die ze op hun beurt weer door kunnen leren aan hun klasgenoten, of die ze gebruiken om hun tekst te illustreren. Heel wat kinderen leiden ook graag zo’n groepje. Ze bereiden dat goed voor, overlopen alles met hun leerkracht, verzamelen het materiaal. Ze krijgen die verantwoordelijkheid om dat te doen. Zo ontstaan er op school ook dansgroepjes, knutselgroepjes en zelfs een toneelgroepje.

9. Werk aan de winkel
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In elk land, in elke klas komt het ‘klimaatthema’ aan bod. 
De kinderen komen met verhalen in de kring over betogingen, over zonne-energie, over bomen en planten ...  
De gesprekken over klimaatbrossers blijven nazinderen. Het duurt niet lang eer de voorstellen komen. Maar tussen de 
grote massa lopen in Brussel, dat zien de juffen niet goed zitten. 

De kinderen van de tweede en de derde graad trekken naar Leuven. Daar hebben kinderen van een andere school 
een actie georganiseerd. Dat lijkt ons wel een haalbare kaart. In de klas worden spandoeken gemaakt. Op de trein 
ontmoeten we grote leerlingen. Ze moedigen ons aan, we voelen ons direct verbonden. Zij rijden met de trein nog een 
beetje verder tot in Brussel. Milou toont in de klas een filmpje dat haar erg raakt. We kijken er samen naar en halen ons 
beste Engels naar boven. In het filmpje zie je hoe een aapje niet meer in zijn bos kan blijven wonen door het kappen 
van bomen. Het lokt heel wat reacties uit, er ontstaat een boeiend gesprek over de opwarming van de aarde in de 
kring. Sommigen doen al erg hun best door te sorteren, minder vlees te eten, de fiets te nemen ... Maar wat kunnen we 
nog doen? We bekijken een filmpje op Karrewiet over de klimaatmars van 
jongeren in Brussel en proberen te begrijpen wat al die slogans op de borden 
betekenen. ‘We hebben geen planeet B’ was zeker interessant. Is er dan 
een planeet A? ‘Ja! Want ‘aarde’ begint met een A.’ Dat is het niet, maar 
we komen er snel uit dat er werk aan de winkel is om onze enige planeet te 
redden. We bedenken onze eigen slogans en schilderen ze op grote borden. 
Eppo vertelt in de kring dat het belangrijk is om de klimaatacties levend 
te houden. Ideeën beginnen weer te borrelen. Wat zouden we zelf kunnen 
doen? Hoe erg zet Zoutleeuw zich in voor het klimaat? Is het geen goed idee 
om met al de andere scholen samen te werken, want het klimaat is tenslotte 
belangrijk voor iedereen? Minne, Roos-Hanne, Sam ... schrijven een brief 
naar de burgemeester om onze klimaatactie aan te vragen. Daan, Wolf, 
Lou … maken een uitnodiging en affiche. Ze bedenken de tekst en zetten 
zich aan de drukkerstafel. Maria, Minne … schrijven samen met Lore zelf 
een klimaatlied. Zjenne en Brittany bereiden de speech voor. Gitte, Jaan … 
maken een draaiboek op, zodat we zeker niks vergeten. Verder worden er 
nog leuke sketches bedacht. Met een beetje humor komen we altijd weg.
 
Het vervolg moet nog komen... Kinderen zijn evenzeer begaan met de maatschappij waarin ze leven. Het laat hen niet 
onberoerd en ze maken er een groot deel van uit. We nemen dit serieus en samen leren we dat ook de mening en het 
engagement van kinderen er echt toe doen.

10. Met open blik de wereld in

"Om vooruit te komen moet men geloven in 
het leven, in een toekomst voor iedereen." 
- Invariant 30

Gaan voor het klimaat

De kinderen van de tweede en derde graad gaan naar Leuven 
om mee te betogen, maar voor de kinderen van de 1ste graad 
is een lokale actie in Zoutleeuw zeker even zinvol. Ook hier 
kunnen we ons steentje bijdragen aan een beter klimaat. 
Sneeuwschoenen aan, stemmen gesmeerd en borden in de 
lucht, we zijn er helemaal klaar voor!

Onderweg komen we mensen tegen. We kunnen rekenen op 
sympathie. De kinderen proberen ook hen te mobiliseren! 
We stellen aan voorbijgangers de vraag hoe zij zich inzetten 
voor het klimaat. Mathieu is onze reporter van dienst en 
trekt zijn stoute schoenen aan: ‘Meneer, wat doet u al voor 
het klimaat?’ Op het antwoord ‘Ik probeer altijd de bus 
of trein te nemen in plaats van de auto’ komt al snel de 
verontwaardigde reactie: ‘Neen, dat is niet goed. Die hebben 
ook veel CO2. Je moet de fiets nemen!’ Mathieu neemt zijn 
taak heel serieus. 

We zijn blij dat we ook Zoutleeuw bewuster hebben laten 
nadenken over het klimaat.
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10 jaar later

Drie kinderen in de TintelTuin zaten 
10 jaar geleden ook al op onze school. 
Lander was net geen instapper, Floris 
zat nog in zijn kruipfase. Maar Gitte, 

Zjenne en Eppo waren de kleine 
instappers in Goetsenhoven.

Goetsenhoven, 
buiten les,

vogeltjes die voorbij 
vliegen,

groene tuin,
super 

Zoutleeuw,
het voetbalveld,

de moestuin en slackline,
nieuwe gebouw,

super 

Zjenne

ELFJE WORDT 10'TJE 

TintelTuin 10
Van Goetsenhoven 
naar Zoutleeuw.

Van de fiets  
tot op de bus.

Als peuter beginnen 
en als tiener 
afstuderen.

WAW, dat waren 10 
fantastische jaren!

Gitte

10 JAAR TINTELTUIN
 
Ik ben samen met Zjenne en Gitte de enige die al vanaf het 

begin in de TintelTuin zit. Het begon in Goetsenhoven. Ik zat bij 

Koen in de klas. Koen was echt een soort vaderfiguur voor mij 

en nog steeds is hij dat. Ik hing bijna altijd aan zijn been.

Soms was ik ook stout en beet ik Koen in zijn arm en dan moest 

ik op straf. Koen is en blijft mijn goede vriend. Nu zit ik in klas 

Goedele, dat is ook mega fijn. Ik leer veel nieuwe dingen en ik 

doe vanalles nieuw. Ik had 10 topjaren, hier in de TintelTuin.

Eppo




