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Welkom op onze school!

Beste ouder en leerling
De informatie in dit boekje is bestemd voor ouders én voor kinderen.
We hebben het taalgebruik dan ook eenvoudig en duidelijk
gehouden.
We willen jullie een aantal dingen vertellen die je moet weten als je
naar onze school komt.
Bijvoorbeeld hoe laat we beginnen, wanneer we gaan zwemmen,
dat er ook circuslessen zijn op school, dat er elke week een klasraad
is en ook een schoolraad, dat we heel veel dingen afspreken en nog
zoveel meer. Lees het maar eens rustig door.
Meer informatie kan je ook op de website vinden www.tinteltuin.be

Tot binnenkort!

Contact:

GO! Freinetschool TintelTuin
Budingenweg 2
3440 Zoutleeuw
011 /78 13 29
www.tinteltuin.be
www.facebook.com/freinetschoolTintelTuin
www.facebook.com/groups/tinteltuin/
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Hoe laat beginnen we?

Onze school begint om 8u45 en eindigt om 15u30, op woensdag om
12u.
We hebben graag dat iedereen op tijd komt (8u40 gaat de bel),
vermits de praatronde een belangrijk begin van de dag is waar de
hele klaswerking vanuit vertrekt.
Er is een speeltijd in de voormiddag en een speeltijd in de namiddag.
Onze dag ziet er dan zo uit:
8u45

start activiteit in de klas

10u25

speeltijd

10u50

activiteit in de klas

12u35

middagspeeltijd

13u25

activiteit in de klas

15u05

speeltijd

15u30

Einde schooldag

Tijdens de speeltijd spelen we buiten op de speelplaats of in onze
grote, groene tuin. Bij regenweer kunnen we ook onder het afdak
spelen. Laarsjes en een goede regenjas zijn altijd handig. Geef dit
zeker mee naar school.

Opvang voor en na de school
Onze TintelTuinkinderen kunnen naar de opvang 'De Leeuwtjes' in
Zoutleeuw (voor- en naschoolse opvang) of naar de opvang
Stekelbees, Grote steenweg 66A in Neerlinter (alleen naschoolse
opvang). Gelieve zelf goed in de gaten te houden wat de eventuele
maatregelen zijn bij corona. Neem hiervoor contact op met de
kinderopvang zelf.
Hoe breng je de school dagelijks op de hoogte waar
je kind heen moet?
Kleuters en kinderen van de 1ste graad krijgen gekleurde kaartjes (bus
of opvang) om aan de boekentas te hangen . Het is aan de ouders
om te kijken of de juiste kaartjes ’s morgens meegegeven worden.
Gelieve hier vanaf de eerste schooldag rekening mee te houden
zodat het voor alle leerkrachten onmiddellijk duidelijk is. Op die
manier vermijden we misverstanden.
Belangrijk : Als er geen kaartje aan de boekentas hangt, dan
wordt je kind tijdig in de school afgehaald. In de TintelTuin is er
toezicht tot 15 minuten na schooltijd. De kinderen die dan nog niet
zijn afgehaald worden naar de opvang 'De Leeuwtjes' gebracht
te Zoutleeuw.
Indien er een wijziging is voor het kind, brengen ouders het secretariaat
op school hiervan op de hoogte, voor 15u00 (maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag) of 11u45 (woensdag). De leerkracht wordt tijdens
de schooluren niet via gsm gecontacteerd.
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Naschoolse en buitenschoolse opvang

Landelijke kinderopvang
Stekelbees
Grote Steenweg 66A
3350 Neerlinter
Tel: 011/78 44 10

Opgelet: De groene bus brengt de kinderen enkel na de schooltijd
(ook op woensdag indien gewenst) naar de opvang in Neerlinter.
’s Morgens is er geen busvervoer voorzien van de opvang naar de
school.
Ouders schrijven rechtstreeks in bij het secretariaat van de opvang in
Neerlinter.
Ouders brengen het secretariaat op school op de hoogte van welke
kinderen op welke dag naar de opvang gaan.

Voor -en naschoolse opvang
Kinderclub ‘de Leeuwtjes’
Prins Leopoldplaats 3 bus 2
3440 Zoutleeuw Te: 011/78 47
11 e-mail :
leeuwtjes@skynet.be

Ouders schrijven rechtstreeks in bij het secretariaat van de opvang in
De Leeuwtjes .
Ouders brengen het secretariaat op school op de hoogte van welke
kinderen op welke dag naar de opvang gaan.

Op weg naar school
WIE RIJDT MEE MET DE BUS ?
Er rijden twee schoolbussen :
Bus 1 (groene bus) met de chauffeur (Olympia Cars) en de
begeleiding door afwisselend leerkracht of buitenschoolse
begeleider rijdt de rit van Houtemveld, Hakendover, Orsmaal,
Dormaal.
Bus 2 (rode bus) met chauffeur (Olympia Cars) en de begeleiding
door afwisselend leerkracht of buitenschoolse begeleider rijdt de rit
Houtemveld via Oplinter, Drieslinter (ook opvang Stekelbees
Neerlinter), Budingen.
Wie van de schoolbus wil gebruik maken, graag op voorhand
inschrijven met het gepaste formulier (zie website www.tinteltuin.be ).
Liefst dit zo snel mogelijk afgeven/mailen aan het secretariaat.
Opgelet: Vanaf dit schooljaar zullen beide bussen op vrijdag rijden.
Uren en stopplaatsen zijn dus voor de hele week gelijk.

Nog even dit:
-

Als er wijzigingen zijn, verwittig je het secretariaat (011/ 78 13 29),
niet de busbegeleiders of de chauffeurs.

-

Uren op de lijst zijn vertrekuren, de bus komt enkele minuten
vroeger aan.
Kinderen die niet opgevangen worden ’s avonds aan de
afstaphalte, worden naar de eindhalte Houtemveld of de
opvang

-
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-

in Neerlinter gebracht, waar ze door de ouders worden
opgehaald.
Kleuters en kinderen van de 1ste graad krijgen een groene of
rode kaart. Deze kaart hangen ouders ’s morgens aan de
boekentas als de kinderen die dag met de bus meegaan.
Ook voor de opvang zijn er kaartjes te bekomen op het
secretariaat.

-

Indien er twijfels zijn waar een kind naartoe moet, probeert
men direct de ouders te bereiken.
Blijkt er nadien toch nog een ukje in de TintelTuin rond te
lopen, dan wordt hij of zij naar de Leeuwtjes gebracht.

-

De buitenschoolse busbegeleiders en chauffeurs zorgen
ervoor dat de bustocht naar en van de school veilig verloopt.
Geraak je niet tijdig aan de afstapplaats, dan gaat je kind
mee naar de opvang in Neerlinter of naar Houtemveld. Bel
dan zo snel mogelijk naar het secretariaat op school zodat je
kind niet ongerust wordt.
De kostprijs van het leerlingenvervoer is afhankelijk van de
tarieven van de Lijn en wordt bepaald door Go!
scholengroep Huis 11.
Het schoolbusvervoer is enkel bedoeld om kinderen van thuis
naar school te brengen en terug. Indien je toch sporadisch
eens gebruik moet maken van de schoolbus (en niet vooraf
zou ingeschreven zijn) neem je hiervoor contact op met het
secretariaat of de coördinator.
Gelieve niet te parkeren op de bushaltes.

-

-

-

Opgelet : er is geen naschoolse busdienst terug voor de langere
vakanties (Kerst, Pasen en zomer).
Moest dit wijzigen door bijvoorbeeld corona, wordt hier tijdig door de
coördinator over gecommuniceerd.
Meer info kan je vragen op het secretariaat of aan de
schoolcoördinator. Over de kostprijs van het leerlingenvervoer, vind
je meer info in het schoolreglement.

Parkeren aan de TintelTuin
Kom je met de auto? Waar parkeer je dan het best?
-

Enkel leerkrachten of mindervaliden mogen parkeren binnen
de schoolpoort op de schoolparking. Bij voorkeur niet op de
plek waar de schoolbus parkeert.

-

Alle kinderen verzamelen onder het afdak en worden meteen
na schooltijd daar opgehaald op de speelplaats. Kinderen
die naar de Leeuwtjes gaan, verzamelen bij de leerkracht van
toezicht onder het afdak.

-

De bus stopt voor de school of op onze parking.

-

Je mag van de stad Zoutleeuw niet parkeren op straat voor
de school. Gelieve dus niet te parkeren op de bushalte of
voor de poort aan de Budingenweg.

-

Parkeren kan in de zijstraatjes van de schoolomgeving, in de
nieuwe straat naast de school ‘Weermuur’ (niet op het
fietspad) of aan de Gete. Je kan van daaruit snel te voet
langs de buurtstraatjes.
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Pantoffels

In onze school mag je volop buiten spelen, niet alleen op de
speelplaats maar ook in het zand, op het gras.... Je kan er kampen
bouwen, verstoppertje spelen, winkeltjes maken, ...
Binnen draagt iedereen pantoffels. We laten onze schoenen in de
rekken en doen daar onze pantoffels aan om naar de klas te gaan.
Zo houden we de klassen proper. Pantoffels maken ook minder
lawaai dan schoenen en het is gezellig.
Op school is er een kleine voorraad reservekledij. Ben je in een plas
gevallen, uitgegleden in de modder, …dan krijg je schone kleren om
aan te trekken. Je brengt ze achteraf gewassen terug mee naar
school. Voor de kleuters is het handig een zakje met reservekleren in
de klas te laten.
Voor elke schoolvakantie, neem je best al je spullen mee naar huis.
Verloren spullen worden dan uitgestald en iedere vakantie
opgeruimd.
Knutselen, werken en kleding
Er wordt op school heel vaak gewerkt met allerlei materialen en er
wordt ook regelmatig in de tuin gewerkt. We wijzen kinderen er dan
op om hun schilderschort of gepaste werkkledij aan te trekken.
Ongelukjes kunnen al eens gebeuren, dus draag
dan niet je allernieuwste of allerbeste kledij om
naar school te komen.

Hoe werken we in de klas?
Net zoals op elke andere school leren wij vanaf de eerste graad
lezen, rekenen en schrijven. Net zoals op elke andere school moeten
wij de eindtermen halen om na het zesde leerjaar naar het
middelbaar te gaan.
Anders dan in een gewone school doet niet iedereen altijd hetzelfde
op hetzelfde moment. We hebben allemaal een eigen werkplan en
dat moeten we afgewerkt hebben tegen het einde van de week.
Daarnaast doen wij in een week ook nog heel wat andere dingen.
Elke dag is er een praatronde. Hier kan iedereen iets vertellen waar
hij mee bezig is, over nadenkt, blij om is of verdriet over heeft. Elke
dag is er een praatrondeleider en een verslaggever. Dat zijn in het
begin moeilijke taken, maar we leren het wel!
Op onze school vinden we het belangrijk dat je dingen kan leren die
je echt interesseren. Dat je daar informatie over leert opzoeken, er
een tekst over probeert te schrijven en het aan de andere kinderen
kan vertellen. Zo leren we van mekaar.

We maken ook regelmatig klaskranten. Hierin schrijven we vrije
teksten, artikels over wat er in onze klas zoal gebeurt, of over
onderwerpen die ons boeien. We proberen ze ook zo mooi mogelijk
te maken. Met onze teksten wordt er in de klas ook gewerkt. Dit kan
bijvoorbeeld onder de taalles. Leren wat een lidwoord is, wat een
werkwoord is, …gaat zoveel zinvoller met je eigen verhaal!
We hebben wekelijks werkwinkels en voor onze kleuters zijn er
kleuterateliers. Als activiteiten denken we aan wandelen, dansen,
zingen, handwerken (naaien, breien, haken…), koken, yoga, creatief
atelier (boetseren, drukken, knutselen, schilderen…), en ook tuinieren.
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Elke week houden we ook een klasraad. We bespreken de voorbije
week, we geven kinderen een “complimentje” of we bespreken
dingen die beter hadden gekund, “wrevels”. We doen voorstellen
“spinsels” voor de volgende week, …We spreken daar ook af wat er
vanuit onze klas op de schoolraad gebracht moet worden.
Elke week is er een kinderschoolraad. Die wordt mee begeleid door
de zorgcoördinator. Er gaan 2 kinderen per klas naar de schoolraad.
Er wordt op de schoolraad gesproken over voorstellen of problemen
die in de klas werden besproken en die de ganse school aangaan.
We gaan met onze klas ook vaak op stap. Deze uitstappen zijn in het
kader van waar we op dat moment mee bezig zijn.
Zo’n uitstap kan zijn :
een bezoek aan een museum, aan de dierentuin, een uitstap naar
een stad of bos, een bezoek aan een muziekinstrumentenmaker, de
watermaatschappij…
Eén keer per jaar gaan we ook met de klas op kamp. Waar we
naartoe gaan, kiezen we samen met de leerkrachten. We bespreken
dan samen hoe we het aanpakken, een kamphuis of kampeerterrein
zoeken, … de hele organisatie.
We sluiten tweemaandelijks op vrijdag met alle kinderen,
leerkrachten en ouders de week af met het “TintelForum”. Dit is op
vrijdag van 15u05 tot 15u30. We zingen dan liedjes, vertellen over
onze week, tonen iets dat we in de klas gemaakt hebben, …
De data worden bij aanvang van het schooljaar
gecommuniceerd.

Op Kamp!
Elke klas gaat één keer per jaar op kamp, de kleuters overnachten
één nachtje, de derde graad trekt er een hele week op uit. Ook op
kamp leven en eten we gezond. We zorgen voor voldoende
nachtrust. We zorgen voor gezonde en evenwichtige voeding zonder
hierin te overdrijven. Kinderen met bepaalde voedselallergieën laten
dat weten aan de leerkracht. Hier wordt dan voor jouw kind
uiteraard rekening mee gehouden. Er gaan altijd ook een aantal
ouders mee op kamp. Dat is nodig om alles vlotjes georganiseerd
en gezellig te laten verlopen. Tijdens één van de 3 klasvergaderingen
wordt het kamp meestal reeds uitgebreid besproken.
Meer info kan je vinden in het kampdraaiboek.
(Uit)stappen in een notendop
Als we met de klas op uitstap zijn, zijn we die dag begeleider voor alle
kinderen. Fijn om mee te gaan met je eigen kind.
Super om die dag zorg te dragen voor elk kind.
Actieve begeleiding is een meerwaarde voor elke uitstap In
overleg met de leerkracht worden deelverantwoordelijkheden
uitstap per uitstap afgesproken : (museum)rondleiding in
subgroepen, lunch, deelactiviteiten,… Veilig-veiliger-veiligst Met
eigen auto:
Aangepaste kinderzitjes voor kinderen < 135 cm, er zijn kinderzitjes
beschikbaar op school, die staan in de opbergruimte achter de
keuken, de bestuurder is verantwoordelijk dat elk kind verhoogd
zit.
Elk kind krijgt een volwaardige zitplaats met gordel.
De wegcode wordt gerespecteerd.
Met openbaar vervoer:
Super-aandachtig voor klein en gro(o)t(er).
Met de fiets:
Fietsen zijn in orde volgens het verkeersreglement en de wegcode
wordt gerespecteerd. Kinderen, leerkrachten en ouders dragen een
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fietshelm en fluohesje. In overleg met de leerkracht wordt afgesproken
welke ouder(s) vooraan, achteraan en in het midden van de rij fietsen
en daar blijven. Extra aandacht wordt besteed bij het oversteken van
grote wegen.
We respecteren onze eigen gezonde afspraken
Gezonde hapjes en drankjes, ook als we trakteren. Maak
hierover best afspraken met de klasleerkracht.
Ook administratief is alles piccobello
Onze autoverzekering is hélemaal ok ! Ons rijbewijs hebben we op
zak.
Adresboekje met alle gegevens van alle ouders is geen
overbodige luxe … Samen uit, samen thuis
Elke uitstap maken we goede afspraken m.b.t. de te volgen
route. Onderweg houden we contact zodat we samen eventuele
problemen kunnen oplossen (plasplauze, …).
Ook nog dit :
Zorgt er iemand voor foto’s ?
Deze mag je altijd verzenden naar communicatie@tinteltuin.be,
zodat die op de website komen en iedereen ervan kan genieten.
(Parkeer)boetes voor eigen rekening.
De concrete afspraken i.v.m. de organisatie van een klasuitstap
worden door de leerkracht en de klasouder gemaakt, bv. het
vertrekuur, het aantal begeleidende ouders,… Het “op-uitstap-gaan”
heeft geen “zoete-invalkarakter”!
Je engagement is niet vrijblijvend en je wordt verwacht je aan de
gemaakte afspraken te houden.

Eten op school

De meeste kinderen eten ’s middags op school. We brengen dan
boterhammen (of andere dingen) mee in een boterhammendoos.
Op school kan je zoveel water drinken als je wil. Wil je iets anders
drinken (bv. soep of fruitsap), dan breng je dat van thuis mee. We
drinken op school geen frisdrank. We kiezen er op school voor zo
weinig mogelijk afval te maken, dus is de afspraak dat je een
drinkbus meebrengt in plaats van een drankkarton.
Eten doen we in onze klassen. Bij de kleuters is er elke dag een mama
of papa die komt helpen en er mee voor zorgt dat het wat rustig is in
de klas als we eten en dat achteraf alles opgeruimd geraakt. Tijdens
de speeltijden kan je een extra boterham, een gezond koekje
(zonder chocolade) of een stuk fruit eten. Ook je koekjes stop je in
een koekendoos, zonder papiertje. Snoep brengen we niet mee naar
school. Bij de kleuters eten we in de voormiddag een stuk fruit of een
boterham en in de namiddag een koekje (zonder chocolade).

Zwemmen, turnen en circus
We gaan in de lagere school dit schooljaar met 1e en 2e graad tijdens
het eerste semester op een reeks van zoveel mogelijk
opeenvolgende momenten zwemmen in het Lago Bloesembad te
Sint – Truiden. We gaan hier met de bus naartoe. Leander of een
andere zwemleraar leert ons zwemmen, duiken, ... Breng liefst een
grote handdoek mee om je af te drogen en een kleine om op te
staan. Een badmuts is niet verplicht. De leerlingen van onze derde
graad gaan tijdens het schooljaar 5 x zwemmen. We zien dit als
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onderhoudsbeurten. De zwemdata worden spoedig met jullie allen
gecommuniceerd.
De kleuters gaan op regelmatige basis op woensdag naar het
zwembad voor watergewenning en het beleven van waterpret. Naast
de leerkrachten gaan er ook ouders mee om te helpen.
Leander, onze LO-leerkracht zorgt voor spetterende sporten,
spannende spelen en speciale spieroefeningen. We sporten vaak
buiten op onze speelplaats of in de polyvalente zaal.
Daarnaast geeft Joost in een reeks van 12 weken een uurtje
circustechnieken aan iedere klas van de lagere school. De lessen en
het circusmateriaal worden via VZW TintelTuin mee bekostigd.
We brengen allemaal ons eigen turngerief mee in een turnzak die
steeds op school blijft: een T-shirt, een legging of short en
turnpantoffels. De leerkrachten geven het turngerief op regelmatige
basis mee naar huis om te wassen. Gelieve het nadien dan ook mee
terug te geven.
Kleuters brengen alleen turnpantoffels mee, met een zool die niet
afgaat.

Met de klas naar de bib
Op onze school lezen we elke dag.
Dat doen we in boeken van de klas, maar ook in boeken die we in
de bibliotheek gaan halen of van thuis meebrengen.
Om de maand gaan we per klas te voet naar de bib van Zoutleeuw.

Indien het nodig is, kan een ouder ook met een groepje kinderen
tussendoor naar de bib trekken.

Wat als je ziek bent?
Als je ziek bent, blijf je het best van al thuis. Zo kan je “uitzieken” en
zorg je ervoor dat ook andere kinderen niet ziek worden. Wanneer je
de waterpokken hebt, blijf je best thuis tot de koorts weg is en de
blaasjes opgedroogd. Je ouders bellen dan het secretariaat om te
laten weten dat je ziek bent. Als je op de lagere school zit, dan ben
je “leerplichtig”. Ben je ziek, dan gelden de volgende regels :
-

Als je minder dan 4 dagen ziek bent, kan je het gekleurd
kaartje gebruiken dat iedereen bij het begin van het
schooljaar krijgt. Je vult er de reden van afwezigheid op in. Dit
kan 4 keer op een schooljaar.

-

Ben je langer dan 3 dagen ziek, dan heb je altijd een
doktersattest nodig.
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Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een leerkracht ziek is of naar een
vergadering of nascholing moet… In onze school is het dan heel
gewoon dat een ouder die leerkracht even vervangt en in de klas
komt. Meestal hebben ze van de leerkracht dan wel een “lijstje”
gekregen van wat ze met de kinderen die dag moeten doen. Het
kan ook gebeuren dat er een andere leerkracht in de klas komt of
dat de kinderen over de andere klassen worden verdeeld. Pas als
een leerkracht wat langer afwezig is, kan er een echte vervanging
voor komen. In het schoolreglement vind je achteraan ook meer
uitleg over wat te doen bij bepaalde ziektes.

Wat als je ziek wordt op school?
Als je ziek wordt op school bellen we natuurlijk eerst je ouders.
Onze schooldokter:
Groepspraktijk Zoutleeuw:
Dokter Vanbrabant, Dokter Lambrechts, Dokter Ceyssens
Nieuwstraat 3 a, 3440 Zoutleeuw
011/78.01.22
Dr. Kumbruck Ann
Dr. R. Lowetstraat 2, 3440 Zoutleeuw
011 78 40 44
Dichtstbijzijnde ziekenhuis:
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Campus Sint-Jozef
Diestersteenweg 100
3800 Sint-Truiden

Luizen
Wij hebben op school graag dieren, maar luizen houden we liever
buiten. Daarom vragen we jullie om regelmatig de haren te laten
nakijken thuis op neten en luizen. Als er toch luizen en/of neten
gesignaleerd worden krijgen de kinderen een briefje mee naar huis
zodat iedereen thuis eens goed kan controleren en indien nodig
behandelen. Wanneer we levende beestjes vinden bellen we je
ouders. Met levende beestjes blijf je best thuis zodat je haar kan
behandeld worden en je weer luizenvrij naar school kan komen.

Verjaardagen in de TintelTuin
“Verjaren” is fijn. Misschien voor jou wel de leukste dag van het jaar!
Natuurlijk vieren we je verjaardag ook op school.
De jarige brengt die dag meestal iets lekkers mee dat we in de klas
kunnen opeten. De mama of de papa van de jarige komen zelf soms
mee naar de klas om pannenkoeken te bakken, fruitbrochettes te
maken of een leuke activiteit met ons te doen ... Of je geeft de klas
een leuk boek of gezelschapsspel ter ere van de jarige. Dat kan
allemaal maar het moet niet!
Ook bij verjaardagen brengen we geen snoep mee.
Je spreekt best wel eerst af met de leerkracht wanneer je verjaardag
gevierd kan worden in de klas, op welke manier je graag wil trakteren,
…
Onze schoolwebsite
In de TintelTuin is er altijd heel veel te doen. Op onze website kan je
heel veel info terugvinden: www.tinteltuin.be
Af en toe valt er ook eens een mailtje van de coördinator in je
mailbox en wekelijks krijg je vanaf september terug een TintelTijd in je
mailbox met het reilen en zeilen op onze school! Spannend!
Om niets te vergeten, moet je die dus zeker lezen, om van alles op
de hoogte te blijven. Je kan je lid maken van onze facebookgroep
www.facebook.com/groups/tinteltuin/ Daarin plaatsen we ook
dringende berichten (zoals bijv. de schoolbus te laat).
In het Tintelboekje vind je iedereen terug. Het is een adresboek dat je
terug kan vinden op het beschermde deel van de website (dus eerst
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inloggen). Alle kinderen, gezinnen, leerkrachten, secretariaat,
iedereen die zijn/haar toestemming daarvoor gaf (GDPR-formulier)
staat erin met verjaardag, adres en telefoonnummer. Zeer handig,
ook om mee te nemen op uitstap.
Facturatie (bus) en afwezigheden worden door het secretariaat
gemaild via schoolmail naar secretariaat@tinteltuin.be
Elke leerkracht heeft een mailadres om te gebruiken voor
schoolcommunicatie
(voornaam.familienaamleerkracht@tinteltuin.be)

De klasouders
In elke klas wordt de leerkracht geholpen door de “klasouder”. Dit is
de mama of papa van een kind uit de klas. Zij zorgen er vooral voor
dat heel wat praktische dingen geregeld raken. We geven je enkele
voorbeelden : zij zoeken ouders die mee op uitstap kunnen gaan of
die voor vervoer kunnen zorgen, zoeken uit wat bijvoorbeeld de prijs
van een uitstap is en organiseren die uitstap, …
De klasouder is ook een aanspreekpunt voor andere ouders en geeft
informatie door aan de leerkracht. Hij of zij zal ook samen met de
leerkracht de klasvergaderingen voorbereiden. Kortom, hij of zij kent
het reilen en zeilen van de klas. Bij vragen, neem je dus eerst contact
op met de klasouder. Wil je contact met de klasleerkracht, dan
spreek je hem/haar aan om een afspraak te maken of telefoneer je
naar het secretariaa t op school, liever niet op de gsm tijdens de
lesuren.

De klasvergaderingen en oudercontact
De ouders en leerkrachten van elke klas komen 3 keer per jaar
samen. Dit gebeurt altijd op een avond. Er wordt een verslag
gemaakt maar dat geeft toch nooit echt weer wat er die avond
allemaal verteld is. Je moet er echt wel bij zijn!
Zij praten dan over hoe het er in de klas aan toe gaat. Bijvoorbeeld
over de sfeer in de klas, over de wijze waarop de kinderen leren
lezen, over de projecten en onderzoekjes, … Er is ook altijd plaats
voor je eigen vragen en bedenkingen.
Vragen over je eigen kind horen niet thuis op een klasvergadering.
Daarvoor kan je altijd een afspraak met de leerkracht maken en een
gesprek plannen. Iedere leerkracht zal je ook minstens eenmaal per
schooljaar uitnodigen voor een oudergesprek over de ontwikkelingen
van je kind(eren).

Hulp van mama’s en papa’s
Als je goed gelezen hebt, heb je al begrepen dat in de TintelTuin
mama’s en papa’s veel komen helpen. Grootouders zijn uiteraard
ook welkom.
Iedere ouder kan kiezen hoe of voor wat hij/zij zich engageert om de
school –en freinetwerking mee te ondersteunen.
Zo draagt ieder zijn steentje bij en doet iedereen een beetje van het
vele werk.
We vertellen er hier iets meer over tijdens de 1e klasvergadering en de
algemene vergadering van vzw TintelTuin.
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Enkele voorbeelden:
Verloren spullen
Iedereen vergeet wel eens iets. Je kan de verloren spullen altijd
terugvinden op onze schoolwebsite. Op die manier hopen we dat
alle verloren spullen snel weer terecht zijn.
Werkwinkel lager
Wekelijks organiseren de klassen van het lager onderwijs een
klasoverschrijdende werkwinkel. De kinderen kunnen dan kiezen
tussen de verschillende ateliers. De leerkrachten en ouders nemen elk
één activiteit om te begeleiden.
Als activiteiten denken we aan : wandelen, dansen, handwerken
(naaien, breien, haken, …) zingen, sport en spel, koken, yoga,
creatief atelier (boetseren, schilderen,…), techniek en ook tuinieren.
Kleuteratelier & zwemmen
Ook de kleuters organiseren klasoverschrijdende ateliers. De
leerkrachten en ouders bieden een atelier aan en begeleiden de
activiteit. Onze kleuters gaan ook regelmatig zwemmen en ook daar
kunnen ouders mee als begeleiding.

Er zijn ook taken voor buiten de schooluren:
De schoolpoets
Miranda is onze poetsvrouw. Zij poetst dagelijks het sanitair en
wekelijks de klassen en de gangen.
Maar creatieve freinetklassen kunnen af en toe een doorgedreven
poetsbeurt gebruiken. Tijdens elke vakantie wordt de school grondig

gekuist; elke klas, maar ook alle gemeenschappelijke ruimtes zoals de
keuken en de toiletten.

We doen dit met een grote groep ouders. We vliegen erdoor en zo
komen kinderen en leerkrachten na elke vakantie in een frisse
schoolomgeving terecht.
Beheer van de fotowebsite communicatie@tinteltuin.be
Het is zo leuk om foto’s te kijken en mee te genieten. Zeker omdat je
er niet altijd en overal kan bij zijn.
Je verzamelt zo al de foto’s en je zorgt er op deze manier voor dat er
een ruime beeldbibliotheek ter beschikking is. Zo kunnen ook
(groot)ouders die niet steeds fysiek aanwezig kunnen zijn, heel wat
meepikken van de TintelTuinse belevenissen.
Werkdagen
Jaarlijks organiseren we een zestal werkdagen waarop een ploeg
van ouders mee de handen uit de mouwen steekt. Een extra bord
ophangen, schilderen, herstelwerkjes binnen en buiten, … fijn als het
weer helemaal in orde is !
Als we feesten helpt iedereen! Als elke ouder zich bij één van de
feestactiviteiten aansluit om te helpen (voor, na, of tijdens) dan krijgt
iedereen de kans om mee te genieten van elk feest.

De werkgroepen
In de TintelTuin hebben een aantal ouders werkgroepen opgericht om
een deel van het werk te organiseren. Op onze school hebben we
graag dat iedereen een steentje bijdraagt volgens zijn talent. De
verslagen van deze werkgroepen kan je lezen op de website (via
Intranet inloggen). Wil je graag aansluiten bij een werkgroep, geef dan
zeker een seintje via vzw@tinteltuin.be
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Meer uitleg over ouderparticipatie krijg je tijdens de klasvergadering
begin september. Je bent hiervoor alvast uitgenodigd.

CLB Centrum voor Leerling begeleiding
Elke school krijgt hulp van mensen die werken op het CLB. Onze
school wordt zo geholpen door mensen van het CLB van het
Gemeenschapsonderwijs van Tienen.
CLB GO! Tienen
Oude Vestenstraat 14
3300 TIENEN
016/81.58.18 clb.tienen@g-o.be te bereiken elke werkdag van 8.30 uur tot
12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur of elke dag op afspraak tot 18.30 uur

Zorg op school
De zorgcoördinator op onze school is Valerie. Zij overlegt regelmatig
met de leerkrachten, ouders, het CLB en het ondersteuningsnetwerk
(= ONW, zie M-decreet).
De zorgleerkracht geeft extra hulp aan groepen met kinderen die
dat nodig hebben, begeleidt stille werktijden. Zij werkt met groepjes
leerlingen in de klas en helpt de klasleerkrachten bij differentiatie en
leerlingenbegeleiding.
Heb je een zorgvraag? valerie.geerkens@tinteltuin.be

Verzekering
Onze school is verzekerd bij Ethias.
Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je been breekt op school en je
moet naar het ziekenhuis voor een gips, de verzekering mee de
kosten betaalt.
Als zich zo’n situatie zou voordoen, kan je de papieren voor de
verzekering afhalen op het secretariaat.
Schoolverzekering ( lichamelijke ongevallen )
In beginsel dekt de schoolverzekering enkel lichamelijke schade van
leerlingen, directie, personeel, ouders en vrijwilligers.
De schoolverzekering dekt ook schade aan derden indien de schade
onvrijwillig is toegebracht door leerlingen, directie, personeel, ouders en
vrijwilligers.
Voorwaarde is dat het ongeval tijdens schoolactiviteiten moet voorgevallen
zijn, wat wil zeggen dat de school de activiteit organiseert of er minstens aan
meewerkt.

Wie vervoer verzorgt tijdens de schooluren, dient er echter rekening
mee te houden dat tijdens de verplaatsing de eigen autoverzekering
van toepassing is. Dit geldt niet alleen voor schade aan derden,
maar ook voor eigen schade.
Je mag natuurlijk niet meer kinderen vervoeren dan wettelijk
toegelaten is en je moet er voor zorgen dat iedereen een veilig
plaatsje –klikvast– in de wagen krijgt.
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GO! en de VZW
De TintelTuin is een school van het GO! (gemeenschapsonderwijs).
Het RAGO (Raad van het Gemeenschapsonderwijs) is de inrichtende
macht. Dat is een moeilijk woord om te zeggen dat het de
“afgevaardigden van de minister” zijn die ervoor zorgen dat de
school bijvoorbeeld een gebouw heeft, dat de klassen verwarmd zijn,
dat onze juffen en meesters betaald worden, dat allerlei klusjes aan
het gebouw gedaan worden, dat de school gepoetst wordt, ...
De TintelTuin hoort bij scholengroep Huis 11 Leuven-Tienen-Landen.
Onze schoolraad bestaat uit ouders, leerkrachten en coördinator, die
tijdens de vergaderingen adviezen bespreken over middelen,
organisatie en infrastructuur om onze school te vertegenwoordigen
en te communiceren met de RvB van de scholengroep.
schoolraad@tinteltuin.be

Daarnaast is er ook een VZW TintelTuin, waarvan alle ouders die
lidgeld betalen automatisch lid zijn. Vragen hierover kunnen gesteld
via financien@tinteltuin.be
Je kan als ouder dus lid worden van de vzw. Op deze manier
ondersteun je de freinetwerking van de school. Voor vragen m.b.t.
ouderparticipatie, werkgroepen en oudertaken kan je terecht bij
vzw@tinteltuin.be.

Meer uitleg over het organigram en de schoolwerking kan je vinden
op het intranet (van de website) zodra je een login hebt ontvangen
van communicatie@tinteltuin.be .
Feesten op school
We feesten graag op onze school. De werkgroep “feest” organiseert
elk jaar een aantal festiviteiten. De werkgroep organiseert, maar alle
ouders komen bij minstens één feest een helpende hand toesteken.
Het “herfstfeest”, “de TintelQuiz” en de “opendeurdag” zijn intussen
al vaste waarden. Feesten in de Tinteltuin gebeurt vaak op de wijze
van “auberge-espagnole”. Elk gezin dat mee komt feesten brengt
één klaargemaakt gerecht mee, voldoende voor je eigen gezin. We
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plaatsen alle schotels op één grote tafel en hebben op die manier
een uitgebreid buffet.

Coördinator
Op onze school wordt de directeur genoemd als coördinator. In de
TintelTuin is Dorien Maes onze coördinator. Ze is elke dag op school,
behalve tijdens vergaderingen.
Je kan haar contacteren op het schoolnummer via het secretariaat
011/78 13 29 of op mailadres coordinator@tinteltuin.be of
dorien.maes@huis11.be
Indien je graag een gesprek wenst, maak je dus best op voorhand
even een afspraak.
Het secretariaat
Tijdens weekdagen is er een administratief medewerker beschikbaar
op ons secretariaat (Martine).
Je kan het secretariaat elke schooldag bereiken van 8u15 tot 16u en
op woensdag tot 12u op het telefoonnummer: 011/78 13 29
secretariaat@tinteltuin.be
Martine doet de leerlingenadministratie, de facturatie, afwezigheden
leerlingen, boekhouding en personeelsadministratie.

Vakantiedagen en schooluren
maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

woensdag

Toezicht vanaf 08u15

Toezicht vanaf 08u15

08u45 – 10u25: les

08u45 – 10u15: les

speeltijd

speeltijd

10u45 – 12u35: les

10u45 – 12u35: les

Middagpauze en speeltijd

Toezicht tot 12u15

13u25 – 15u05: les + afsluitronde
speeltijd
Einde schooldag: 15u30

Vakanties en kindvrije dagen schooljaar 2021 - 2022
Start schooljaar
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie

01-09-2021 (woensdag)
01-11-2021 tot 07-11-2021
11-11-2021 (donderdag)
27-12-2021 tot 07-01-2022

Krokusvakantie
Paasvakantie
Dag van de arbeid
O.H. Hemelvaart
Pinkstermaandag

28-02-2022 tot 04-03-2022
04-04-2022 tot 18-04-2022
01-05-2022 (zondag)
26-05-2022 tot 27-05-2022 (brugdag)
06-06-2022

Zomervakantie

01-07-2022 tot 31-08-2022

Facultatieve verlofdagen:
Maandag 11 oktober 2021
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Vrijdag 04 februari 2022

Pedagogische studiedagen:
woensdag 29 september 2021
woensdag 20 oktober 2021
woensdag 26 januari 2022

Onze opendeurdag: zaterdag 14 mei 2022

