Daarom tekent u met Tekenfund
100%
FUN
100%
GEMAK

Binnen een half uur
organiseert u uw eigen
Tekenfund-actie

Zomaar € 3500* extra budget... deze

• Creatief tekenplezier
• Fiere kinderen en ouders
• Leuke bruikbare gadgets

• Ieder deelnemend kind een gratis kaart
• Toffe prijsjes te verdienen
• Uitleg en voorbeelden voor alle
leeftijdsgroepen

•
•
•
•

• Kinderen verkopen eenvoudig
via eigen webshops
• Optimale ondersteuning team en
organisatie

Eenvoudige administratiemodule
Geen retouren of bestellijsten
Nauwelijks administratie
Geen contant geld

• Online afrekenen met MisterCash,
Bancontact, Paypal of Creditcard
• Niet met geld op zak langs
vreemde deuren

•
•
•
•

100%
ERVARING

• Sinds 2001 actief in
creatieve fondsenwerving
• Meest compleet

• Innovatief en gebruiksvriendelijk
• Ruim 1200 scholen doen jaarlijks mee

DUS 100%
SUCCES

• Unieke tekeningen zorgen
voor unieke producten
• Hoogste opbrengst
• Winstmarge zelf te bepalen

• Volledige inzage tijdens actie
• Meer keus = meer verkoop
• Winst automatisch binnen enkele
dagen op uw rekening

100%
VEILIG

scholen tekenden ervoor met Tekenfund!
Kapellen
Melsele

Eerst verkopen, dan bestellen
Geen enkel financieel risico voor u
Geheel vrijblijvend
Geen enkele investering

Herzele

Geel
Hasselt

Welle

Vliermaalroot

Schrijf nu in en ontdek het zelf
Meedoen met Tekenfund begint met het aanvragen van het gratis startpakket met:
• Tekenpapier voor gans de school;
• Inspirerende lesideeën voor alle leerjaren;
• Kant en klare projectinformatie voor ouders/verzorgers;
• Toegang tot uw online-portal met promotiemateriaal (o.a. voor
Facebook, nieuwsbrief of lokale media).

Tekenpakket

Circa 3 dagen na aanmelding

Actiefolders

Circa 4 dagen na ontvangst tekeningen

Verkoopperiode

Circa 2 weken

Levering artikelen

Binnen 14 dagen na einde actie op school
TFBE_6_2020

Plan uw actie

*O
 p uw eigen website kunt u bij ‘actie plannen’ uw specifieke data
invoeren. U draait dan eenvoudig uw individuele planning uit.

Ook € 3.500* verdienen voor jullie goede doel?
Doe dit najaar mee en vraag vandaag nog het gratis tekenpakket
aan op www.tekenfund.be. Bellen kan ook: 011/360818.

Daar tekent u voor!

Tekenfund.be
T: 011/360818
info@tekenfund.be
www.tekenfund.be
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Daar tekent u voor!

Stuur ons de tekeningen van uw leerlingen en ervaar het ook:
actievoeren met school was nog nooit zo eenvoudig!

Eén tekenles =
extra geld voor toffe projecten...
Het idee is simpel. Ieder kind maakt een tekening

Creatief bezig zijn, bijzondere aandenkens en ook nog een mooie

tijdens een gewone tekenles. Wij maken daar wens-

som voor de schoolkas of een ander goed doel; dankzij het

kaarten en andere toffe artikelen van en de opbrengst

innovatieve systeem van Tekenfund is het eenvoudiger dan ooit.

van de verkoop gaat naar school. Met 250 leerlingen

Wij faciliteren uw actie van start tot finish. Uw taak? Tekeningen

tekent u al snel zo'n €3500 * bij elkaar.

opsturen, wat zaken uitdelen en genieten van het plezier!

...én een unieke kunstposter
met al jullie werkstukken!
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Perfect voor hal, aula of refter

"Mede dankzij Tekenfund
‘groene droom’ waargemaakt"

VBS Borsbeke
160 kinderen

€ 2.877,77

voor verbouwing speelplaats

Karlien Teirlinck, directeur, heeft maar één woord nodig om de reacties van leerkrachten, leerlingen en
ouders op de Tekenfund-actie te omschrijven: TOP! De begeleiding die ze ontving krijgt hetzelfde
predikaat: TOP! Ze wil de actie dan ook zeker bij collega-scholen aanbevelen.
“We gingen dit jaar onze speelplaats verbouwen
en zochten een leuk alternatief om af te wisselen
met de individuele foto’s van onze leerlingen.
We vonden Tekenfund een fijn idee. Daarnaast paste

Zichtbaar resultaat

het ook perfect binnen ons jaarthema "JE KUN’S’T

Karlien Teirlinck: “De opbrengst gebruikten we

HET”, legt Karlien Teirlinck uit.

onmiddellijk om - samen met een groot aantal
klus(groot)ouders - onze 'groene droom' waar te

Hoge opbrengst

maken op de speelplaats en was voor ouders dan

“De kunstwerken werden gemaakt in oktober

ook meteen zichtbaar. Een prachtig resultaat!

zodat we de cadeautjes konden aanbieden rond
de eindejaarsperiode. Dat leverde ons mooie
resultaten, fijne verkoop én lovende commentaren
van de ouders op. Uiteindelijk was de opbrengst
zeer hoog namelijk € 2.877,77 en dat met 160
Met de opbrengst van Tekenfund werd de speelplaats grondig
verbouwd. Natuurlijk ging hier een feestelijke opening aan
vooraf.

leerlingen. We vinden het zeker voor herhaling
vatbaar!!”

“De kinderen waren apetrots als
ze hun gadgets zagen”
St-Lucas organiseerde een Tekenfund-actie om
een schooluitstap naar “De Markiezenhof” in
Nederland te kunnen maken en dat is prima
gelukt. Met 150 deelnemende leerlingen,
tekende men maar liefst € 3.388,66 bij elkaar.
Dit komt neer op zo’n 22 euro per leerling!

St-Lucas/Pigment Kapellen
150 leerlingen

€ 3.388,66

voor schooluitstap

Juf Hilde Van Passen: “De kinderen vonden het

Erg vlotte service

supertof hun webwinkel te kunnen beheren. Ze

Enkele ouders hadden niets besteld. Toen alles

vonden de actie fantastisch en waren apetrots als

werd verdeeld was dat wel een teleurstelling

ze hun gadgets zagen. De school was ook heel blij

voor deze kinderen, maar dat ligt natuurlijk aan

met de XXL-poster met de tekeningen van alle

deze ouders. Verder was er van alle bestellingen

kinderen, die supersnel geleverd was. Er was weinig

maar 1 klein dingetje niet goed gegaan - een

extra belasting voor de leerkrachten. Enkel het

beloofd cadeautje zat er niet bij - dat is direct

uitdelen was een job voor ons, maar wij voelden ons

nagestuurd. Allemaal erg vlotte service! We

als Sinterklaas.

hadden de perfecte periode gekozen, vlak voor

"Er was weinig extra
belasting voor de
leerkrachten"

Kerst… er waren veel cadeautjes bij.“

"Zeker voor
herhaling vatbaar"

“Tekenfund voldeed aan

Vrije BS Welle

al mijn verwachtingen!”

€ 4.176, 76

273 leerlingen

voor klasbibliotheken

Vorig schooljaar was het jaarthema op de Vrije BS Welle: 'Een school met een verhaal'. Directeur Lieve Van Valckenborgh: “We werkten een heel schooljaar
rond boekpromotie en leesplezier en wilden graag alle boeken in de klasbibliotheken vervangen. Hier zat natuurlijk een kostenplaatje aan vast!”

Weinig planlast

enthousiast. Het resultaat? We haalden met een

“Tekenfund voldeed aan al mijn verwachtingen!

kleine 200 leerlingen meer dan € 4000,- op en

De organisatie van de actie zat heel goed in

konden de boeken in alle klasbibliotheken

elkaar en er was inderdaad weinig planlast voor de

vernieuwen. Ik vind Tekenfund een aanrader voor

school. De digitale omgeving was heel gebruiks-

andere scholen en voor ons is de actie zeker

“Ik ging op zoek naar een actie die snel een mooie

vriendelijk en duidelijk. We hebben hier dan ook

voor herhaling vatbaar!”, besluit Lieve Van

som geld zou opleveren, maar waar de school zelf

geen problemen mee ondervonden.”

Valckenborgh enthousiast.

“Tekenfund-actie levert
snel een mooie som
geld op”

niet te veel werk in zou moeten steken”, gaat ze
verder. “Tenslotte hebben we gedurende het

Superfiere kinderen

schooljaar al verschillende vaste activiteiten en

“De

wilde ik de planlast van ons team niet verhogen.”

gepersonaliseerde producten en de ouders waren

kinderen

waren

superfier

op

hun

De Trootrakkers

“De actie steekt eenvoudig in elkaar, je

76 leerlingen

€ 1.300,-

krijgt alles netjes op tijd aangeboden”

voor ChowRescue

Maar liefst ruim € 17 per kind zamelden de leer-

“Door corona konden we niets bij mensen, daarom

elkaar; je krijgt alles netjes op tijd aangeboden,

lingen van Kleuter- en lagere school De Troot-

kozen we ditmaal voor een dierenhulpproject.

zegt mevrouw Ernots. Ook heel fijn vond ze het

rakkers uit in voor ChowRescue. De actie was

Via mijn vriendenkring hoorde ik van Tekenfund

mooie bedrag dat werd ingezameld: “En de

zo’n succes dat deze stichting, die zowel in

en zo kwamen we bij jullie terecht”, vertelt

superleuke poster, al was de online schoolgalerie

Nederland als in België actief is, er een jaarlijks

mevrouw Ernots, die zich privé ook zeer inzet voor

die we deelden op Facebook misschien nog

terugkerend event van wil maken. Wellicht zelfs

ChowRescue. Als inleiding op de actie kregen alle

wel een groter succes. De ouders vonden de

met meerdere scholen tegelijk. Interesse? Meld

leerlingen les over dierverzorging, maar ook over

actie eveneens leuk en goed. Dat we hadden

u aan via info@chowrescue.nl!

dierenrechten en -misbruik zoals broodfok. Heidi

gekozen voor een herkenbaar doel dicht bij huis

Ernots: “We wilden dat de kinderen zelf ook echt

werd zeer gewaardeerd. Het meest enthousiast

Heidi Ernots neemt als leermeester RKG, samen

iets konden bijdragen. Klusjes doen om centjes in

waren toch de kinderen. Vooral toen vrijwilligers

met haar collega’s voor NCS en ISL, het vak inter-

te zamelen mocht echter niet. Tekenfund was een

van ChowRescue vergezeld van drie ChowChows,

levensbeschouwelijke competenties (ILC) voor

ideale oplossing. Tekenen, het inzetten van je eigen

nog

haar rekening. In dat kader probeert ze ieder jaar

creativiteit, kan ieder kind en dat mocht wel.”

over hun werking. Zo wisten ze precies wat er

een project te vinden dat de kinderen duidelijk

een

fijne

presentatie

kwamen

geven

met hun donatie ging gebeuren. De kinderen

maakt dat hulp nodig hebben niet per se iets is

Superleuke poster

mochten nadien ook de hondjes knuffelen en

van verre landen en onbekende mensen. Ook kort

Hoe het allemaal werkt, was dankzij de filmpjes

aaien.”

bij huis kun je een helpende hand bieden.

snel duidelijk. Het steekt heel eenvoudig in

Gezien corona zitten de kinderen zo wat verder af.

In 3 stappen naar een succesvolle actie
1

2

Tekenen
Na aanmelding sturen we u gratis

persoonlijke actiefolder met daarin

tekenpapier toe. Alle kinderen maken

het doel van uw actie, uitleg voor

vervolgens een mooie tekening.

thuis en uiteraard het kunstwerk

We drukken voor iedere leerling een

van het kind groot afgebeeld.

Verkopen
Jullie delen de actiefolders uit en

MisterCash, Bancontact, Paypal of

de kinderen verkopen hun kaarten

Creditcard afgerekend kan worden.

en andere artikelen bij familie

Geen contant geld, 100% veilig.

en vrienden. Dit doen ze via

Geen administratie voor het team,

hun eigen webwinkeltje! Makkelijk

geen omkijken naar.

en vooral veilig, omdat er met

3

Uitdelen
Twee weken na afloop van de actie

U hoeft ze slechts mee te geven.

leveren wij de bestellingen – per

Geen uitzoekwerk, geen retouren

klas in een doos en per kind verpakt

of uitgebreide administratie. Geen

in een tasje - kosteloos op school af.

enkel risico, wel zo makkelijk!

Resultaat: € 14,- per kind

+

Het resultaat? Naast fiere kinderen,

charitatief doel: de keuze is aan u.

blije opa’s en oma’s, ouders en

Als dank voor hun inzet ontvangt

andere familieleden, échte winst:

ieder deelnemend kind sowieso

gemiddeld € 14,- per tekening.

een gratis kaart van zijn eigen

Waar het geld naar toe gaat bepalen

tekening. Dus winst, 100% fun én 0%

jullie uiteraard zelf. Een nieuw

teleurstelling gegarandeerd!

klimtoestel, een schooluitstap of een

Daar tekent u toch voor!

Gemeentelijke BS Welle

“Ik raad iedere school aan een

185 leerlingen

€ 3.132,60

Tekenfund-actie te houden”

voor vernieuwing speelplaats
bouldermuur, in de wilgenhutten en –tunnel, de
fantastische speelbus, de moestuin en op de petanquebaan. Het is gewoon te veel om op te noemen.

Onverwacht succes
Dat er zoveel mogelijk was voor dit bedrag is
zeker ook te danken aan de fenomenale inzet en
vrijgevigheid van een heleboel vrijwilligers, voegt
Peggy met klem toe. “Maar alles begon met het
geld van Tekenfund. Ik zag toevallig een blaadje
in de leraarskamer over de actie. Het idee sprak
aan, de directie en het oudercomité waren
akkoord en zo zijn we eigenlijk begonnen. We
hadden nooit gedacht dat het zo’n succes zou
worden”, vertelt Peggy Lambrecht met een lach.
Onderdeel van de nieuwe ‘groene en avontuurlijke’ speelplaats is deze buitenkeuken. “Volgend jaar doen we mee om een
hindernisbaan over het plein te financieren”.

Kleuterleidster Peggy Lambrecht straalt helemaal als ze over de Tekenfund-actie op Gemeentelijke
Basisschool Welle vertelt. En dat snappen we helemaal als we zien wat er mede dankzij de opbrengst
allemaal gerealiseerd is op de lagere en kleuterschool. Slechts 185 deelnemende kindjes tekenden
samen € 3.132,60 bij elkaar en daarmee wist men een fantastische groene èn avontuurlijke speel-

Bijna geen extra werk
“Gaandeweg de actie hielden we elkaar op de
hoogte via Whats App. Het bedrag bleef maar
oplopen. Daarbij waren de reacties van de ouders

plaats te creëren.
Tijdens een rondleiding over de volledig vernieuwde

waterspel met buizen aan de muur. En nog hebben

speelplaats kijken we onze ogen uit. Een ‘boom’

we niet alles gezien! Het is speelkwartier, dus we

aan de gevel vol vogelkastjes, overal plantenbakken

kunnen zelf zien hoeveel plezier de kinderen

met fris groen, buitenkeukentjes en een ingenieus

hebben op de speelheuvel met tunnels en de

"De kinderen
vonden het
ronduit super"

Tekenfund; net een stapje verder:
Wenskaarten? Voor ons slechts het begin
Kindertekeningen afdrukken op wenskaarten? Vaneigens

Bij Tekenfund wordt jullie kinderkunst namelijk aangeboden

doen we dat. U kunt kiezen uit enkelvoudige of dubbele

op 20 originele en bruikbare gadgets, meestal nog in

met envelop, van hoge kwaliteit en voorzien van glanslak.

verschillende uitvoeringen ook. Gegarandeerd iets tofs voor

Maar kaarten zijn bij ons slechts het begin...

elke smaak en beurs.

Verkoop langs de deur? Niet meer van deze tijd
Kinderen met cash geld over straat, aanbellen bij vreem-

Daarom geeft Tekenfund al uw leerlingen simpelweg een

den? Als het niet hoeft dan liever niet, toch? Hetzelfde valt

persoonlijke webshop. Daar kunnen ouders, opa’s, oma’s en

te zeggen over grote sommen geld op school of gedoe met

andere dierbaren de tekening bewonderen en er veilig

bestellijsten of geldenvelopjes die nooit kloppen.

spulletjes van bestellen en betalen. Gewoon wanneer het
hen uitkomt, via hun eigen PC, tablet of GSM.

"Eigenlijk gaat het vanzelf"

zie ik wel zitten. We hebben nog geld nodig om
een hindernisbaan over het plein te financieren.
Het is nu met 185 kindjes al zo goed gegaan, laat
staan als ze volgende keer alle 300 meedoen!
Ik raad iedere school zeker aan een Tekenfundactie te houden. Waarom? Wel, omdat het zoveel
opbrengt op enkele weken tijd en je hebt er
bijna geen werk aan!”, besluit ze stellig.

...een ‘boom’ vol nestkastjes…

Een avontuurlijke tunnel van wilgenhout…

positief en de kinderen vonden het ronduit super.
De organisatie heb ik met een paar collega's op
me genomen en dat was prima te doen; de actie is
goed stap voor stap op te volgen. Eigenlijk gaat
het vanzelf. De andere leerkrachten hebben er
bijna geen extra werk aan gehad en dat was voor
ons ook een groot voordeel.”

Om het jaar
“Volgend jaar zullen we niet meedoen”, zegt de

...een fantastische speelbus. Het is gewoon te veel om op te noemen. En dat allemaal uit 1 tekenles.

kleuterleidster desgevraagd. "Maar zo om het jaar

We waren in 2001 de eerste en zijn nog altijd de grootste aanbieder van tekenacties voor scholen. Ieder jaar
weer kiezen meer dan 1200 onderwijsinstellingen voor Tekenfund. En dat is niet voor niets.

Kosten voorschieten, retouren betalen? Niet bij Tekenfund!
Bij ons worden de gadgets pas gemaakt als ze in de kinder-

komen we alle bestellingen gratis bij u afleveren; 100%

webshops zijn besteld en betaald. Dat betekent dat u nooit

transparant en zonder verrassingen.

iets hoeft voor te schieten, noch achteraf hoeft bij te passen.
Actievoeren met Tekenfund kost niets en uw school loopt

En uw opbrengst? Die maken we binnen enkele dagen over

geen enkel risico. Twee weken na sluiting van de webwin-

op uw bankrekening.

keltjes

Online actie. Leuk en makkelijk voor ouders, kinderen èn team
Leerkrachten hebben al genoeg op hun bordje. Daarom

Er hoeven geen lijsten ingevuld of bijgehouden te worden

ontwikkelde Tekenfund een systeem dat actievoeren ook

en er zijn geen geldenvelopjes. Wèl krijgt ieder leerjaar

voor hen tof houdt.

een eigen website met vrolijk vormgegeven multimediale
uitleg over de actie en volop tekenideeën ter inspiratie!

Ieder kind 'n eigen winkel vol spullen!

koffietas
kleurboek

wenskaarten

brooddoos

placemats

muismat

Bekijk mijn Tekenfund webwinkeltje op
www.tekenfund.be/demoshop

gymtas

Kijk voor het volledige prijzen- en productenoverzicht in de demo-webshop.
Er zijn al artikelen met eigen tekening vanaf € 4,75. Voor ieder budget
originele artikelen: Ga naar www.tekenfund.be/demoshop U bepaalt zelf
de winstmarge. Bij de start van de actie kunt u deze eenvoudig aangeven.

Gewoon de leukste actie met de beste opbrengst

“Een groot succes met minimale inspanning”
Koen Molenaar, directeur: “Wij organiseerden

onderwerp was ter inspiratie. Dit leverde erg

een kerstactie ten voordele van onze nieuwbouw-

mooie kerstkaarten op die veel mensen wilden

klassen. De handige deadlines maakten de actie-

bestellen, maar ook andere gadgets verkochten

voor onze leerkrachten erg duidelijk en overzich-

als zoete broodjes. Met een minimale inspanning

telijk. De kinderen ontwierpen hun tekening in

van zo’n kleine 400 leerlingen haalden we meer

het kader van “Kerst”, wat een erg dankbaar

dan € 5000,- op! Een succes!”

OLV van Gaverland
398 leerlingen

€ 5.195,57

voor nieuwbouwklassen

"Gadgets verkochten
als zoete broodjes"

"We hadden nooit gedacht dat
het zoveel zou opleveren"

Middenschool Kindsheid
Jesu Hasselt
300 eerstejaars

jaarlijks rond € 5.000,-

In het eerste jaar op middenschool Kindsheid Jesu te Hasselt is meedoen met Tekenfund een vast onderdeel van het reguliere lesprogramma. In 4 weken
tijd weten leerkrachten Plastische Opvoeding Rob Bossens en Stefa Rogiers hun circa 300 leerlingen te inspireren tot het maken van prachtige kunstwerken
als basis voor een kerstactie. Hiermee verdient de school jaarlijks circa € 5000,- extra en dat zonder noemenswaardige inspanning, aldus het tweetal...
Het Tekenfund-werkstuk is een van de 9 à 10
opdrachten waar de kinderen in het eerste jaar
aan werken. We besteden veel aandacht aan
ontwerpschetsen, compositie, kleurgebruik en
materiaalkeuze. Ook originaliteit en afwerking
nemen we mee en dat zie je allemaal terug. Het
enige verschil is dat we voor Tekenfund net iets
meer nadruk leggen op het resultaat in plaats
van op het proces; het is vooral de bedoeling dat
alle leerlingen trots zijn op wat ze hebben
gemaakt en er graag iets van bestellen."
Sinds 2013 haalt Middenschool Kindsheid Jesu ieder jaar een prachtig bedrag op voor allerlei leuke extra’s voor kinderen en leraren.
“De kinderen proberen ieder jaar de opbrengst van het vorig jaar te verbeteren”.

"Daarbij proberen de kinderen natuurlijk altijd
de opbrengst van het vorig jaar te verbeteren, ook
dat motiveert hen", vult Stefa lachend aan.

Dit schooljaar organiseert Kindsheid Jesu al voor

teken- en schildergerei, een bijdrage aan de

de tiende keer een Tekenfund-kerstactie. Stefa

bouw van een amfitheater en een moestuin op de

Rogiers over hoe het ooit begon: "Binnen ons

speelplaats. Rob Bossens: "Iedereen hier op school

Organisatie gaat bijna vanzelf

vakgebied kende de school nog geen speciale

weet dat wij over een flinke pot geld beschikken.

Maar ook de Tekenfund-methodiek zelf draagt

acties of opdrachten. We dachten vooral dat het

Collega's en leerlingen met leuke plannen weten

bij aan het grote succes, aldus Rob: “Deze sluit

wel leuk zou zijn voor de kinderen en waren dan

ons te vinden. Dit jaar willen we de gangen gaan

goed aan. De actie is perfect in te passen;

ook zeer verrast dat het zoveel geld opleverde.

opfleuren; we tekenen voor grafische prints of

we hoeven er bijna niets extra’s voor te doen.”

De beslissing door te gaan was toen natuurlijk

muurstickers."

lees verder >

snel genomen."

Kwaliteit tekeningen bepaalt de
Flinke pot geld voor leuke plannen

opbrengst

De opbrengst is ondertussen aan allerlei leuke

Hoe verklaart u dit enorme succes? Rob Bossens:

extra's voor kinderen en leraars besteed o.a.

"Vooral door de kwaliteit van de tekeningen. Hoe

spelmateriaal voor tijdens het speeluur, bijzonder

beter die lukken, hoe meer er besteld wordt.

"De actie is perfect
in te passen"

gemaakt hebben. De meeste spulletjes zijn
bedoeld voor Kerstmis. Voor ons is december
dan ook de beste tijd om mee te doen voor de
Stefa Rogiers van Middenschool Kindsheid Jesu "Het is leuk te
zien dat de kinderen echt fier zijn op wat ze gemaakt hebben"

grootste opbrengst. Van de ouders horen we nooit
klachten en de verkoop is goed. Wel communiceren

Stefa: “In het begin was het nog een gedoe met

we duidelijk dat er geen verplichting is en dat

die geld-envelopjes, maar nu alles online werkt,

weet men ook.”

"De organisatie
kost weinig tijd
voor zo'n grote
opbrengst"

gaat het bijna vanzelf. De organisatie kost weinig
tijd voor zo’n grote opbrengst. En als er al een

"Hoe beter de
tekeningen lukken,
hoe meer er
besteld wordt"

keer iets mis gaat, dan wordt dit snel opgelost.
We zijn er altijd heel gerust op dat het goed
komt.”

Enthousiaste leerlingen en ouders

om de leerlingen te engageren en een heel
gemakkelijke manier om veel geld in te zamelen.”
Stefa: “We vragen niet zomaar om geld; de
mensen krijgen er unieke spulletjes met de kindernaam voor terug en dat voelt heel anders. De

Gevraagd naar de reacties van de kinderen, zegt

kwaliteit van de producten is goed en ook dat

Rob: “Die zijn altijd heel enthousiast. De kinderen

is belangrijk. Iedereen vindt wel iets omdat er

verheugen zich bij voorbaat op het meedoen. En

Unieke spulletjes met kindernaam

als de bestellingen geleverd worden, staan

erop

ze te popelen.” Stefa vult aan: “Het is heel leuk

Vindt u Tekenfund een aanrader voor andere

te zien dat de kinderen echt trots zijn op wat ze

scholen? Rob: “Ja zeker. Het is een goede manier

Een prachtig buiten-theater voor de leerlingen. Mogelijk gemaakt door de opbrengsten van Tekenfund.

zoveel keuze is.”

Rob Bossens (leerkracht Plastische Opvoeding) “ We besteden
veel aandacht aan ontwerpschetsen, compositie, kleurgebruik
en materiaalkeuze”.

Meegetekend? Dan altijd een gratis wenskaart
van het eigen kunstwerk!

Bij Tekenfund doet iedereen mee
100% Fun en 0% teleurstelling
VBS Sint-Vincentiusschool Aaigem, Erpe-Mere (Aaigem) - Zorgpunt Meetjesland, Maldegem - LeerThuis De Wonderfluit, SINT-AMANDSBERG - Buurtschool de Winde, Halle - Gemeenteschool Klim-op (kleuter- en basisschool), Herenthout - De Toverfluit, Hasselt - Makz Middenschool, Knokke - VBS Kindsheid Jesu - Campus Kajee, Schoten - Atheneum Mariakerke KA 27, Mariakerke - Gemeentelijke basisschool Zandhoven, Zandhoven - Burgemeester Marnixschool, Schoten - GO! middenschool Anton Bergmann Lier, Lier - Atheneum Lier campus Anton Bergmann, Lier - Sint-Bernadette, Deurne - Stedelijke basisschool De Beren, Berendrecht - Altena instituut lagere school, Kontich - SBS
"DE OOGAPPEL", Appelterre-Eichem - GBS HET ANKER, Nieuwrode - Tekenatelier Gavere, Herzele - GO! De Puzzel - afdeling Meiboom, Oostende - SO De Vesten Herentals, Herentals - Sint-Lucas DKO Kapellen, Kapellen - Vrij Technisch
Instituut 1, KORTRIJK - BuBaO Het Anker, SINT-ANDRIES - Stella Matutinacollege, Lede - 't Wezeltje, Veldwezelt - Ouderraad 't Wezeltje, Veldwezelt - Vrije Basisschool - Sint Michielsschool, MERELBEKE - Vrije Basisschool -SintLudgardis, ANTWERPEN - Gemeentelijke Basisschool 'Het Beverbos', Lichtervelde - Lyceum Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, Kortrijk - Vrije basisschool Het Mozaïek, Beringen - SBS Rapertingen (Gemeentelijke Basisschool), Hasselt
- Bikschooltje, Bikschote - Leefschool Droomschip leefgroep 3, Eeklo - Vrije basisschool De Wondertuin, MECHELEN - Vrije Basisschool Bimsem, MECHELEN - BSGO! Windekind, Rumbeke - GVKS Regina Pacis Kleuterschool, Hove - Den8-Vlinder, Mechelen - Gemeentelijke Basisschool -De Boomgaard, GENT - Kindercampus De Boomgaard, HASSELT - BuSo 't Lommert, Schoten - Ons Wereldje, Okselaar-Zichem - ‘T Spoor, Weelde - Stedelijke Basisschool De Brem,
Antwerpen - Leefschool De Boomhut, De Pinte - VBS Gaverke College, Waregem - GVB staden, staden - Stedelijke Basisschool Hofstade, HOFSTADE - Victor Van de Walle, Mechelen - Gemeentelijke Basisschool, MELLE - GBS Jezus-Eik,
Overijse - Don Bosco Instituut ASO/TSO/BSO Groot-Bijgaarden, Groot-Bijgaarden - Don Bosco Instituut ASO/TSO/BSO Groot-Bijgaarden, Groot-Bijgaarden - BSGO Centrum, Geraardsbergen - Atheneum pottelberg 1e graad, Kortrijk
- De Windroos, Machelen - Atheneum Hoboken, Hoboken - BSGO 't Konkelgoed Lebbeke, Lebbeke - Ecole communale Jandrain, Orp-Jauche - Xaveriuscollege, Borgerhout - WICO campus Salvator, Hamont - KOSH Campus Collegestraat,
HERENTALS - Basisschool De Palster, Moerbeke-Waas - BS GO! De Kn@ppe Ontdekker, Maasmechelen - VKS 't Madeliefje, Schendelbeke - Stedelijke Basisschool Eksaarde, Lokeren - Eksaarde - KA Jan Fevijn, Assebroek - Methodeschool
Serafijn, Ronse - BSGO De Trampoline, Herzele - Atheneum Herzele, Herzele - Sint-Michiel, Leopoldsburg - Vrije Lagere School Leopoldsburg, LEOPOLDSBURG - Ouderraad Sint-Martinus Herk de Stad, Herk-de-Stad - GO! middenschool
2 Herk-de-stad, Herk-de-Stad - Koninklijk Atheneum Beveren-Waas, Beveren-Waas - Gesubsidieerde Vrije Basisschool, ELVERSELE - Ouderraad Sint Martinus basisschool, Lubbeek - De Zeppelin Donk, Herk-de-Stad - De Zonnewijzer
Zonhoven, Zonhoven - Priester Poppe, Elversele - Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke, OOSTDUINKERKE - OLVP Secundaire Scholen Bornem, Bornem - Gemeentelijke Basisschool Lint, Lint - Sint-Jozefsschool Eizer, Overijse GBS De Krekel, Zelzate - Vrije kleuterschool Trip Trap, SCHEPDAAL - Altena instituut kleuterschool, Kontich - Gemeentelijke Basisschool, KRUIBEKE - BS koninklijk atheneum Etterbeek, Etterbeek - GO! school voor beeldende kunsten
Etterbeek, Etterbeek - Mab campus De Haan, De Haan - VBS Sint-Michiels, IEPER - GO! Atheneum Schoten, Schoten - Ciska Bogaert - ambassade Gambia - jeugdbeweging, Eernegem - Basisschool de Schatkist, Berchem - Basisschool
Fruithof, Berchem - GO! atheneum Antwerpen, ANTWERPEN 6 - Atheneum Hof van Riemen, HEIST-OP-DEN-BERG - GO! Atheneum Heist, Heist-op-den-Berg - Johannesschool, Wilrijk - Huveneersbasisschool, Bornem - De Knikkerbaan,
Berchem - Koninklijke Marine Kadetten Geel, Geel - GBS Gavertje 4, BELSELE - githo Nijlen, Nijlen - VBS Sancta Maria Gentbrugge, Gentbrugge - Koninklijk Instituut Woluwe MFC - DE SPRANKEL, Sint Lambrechts Woluwe - GO!
Kleuterschool Ovide Decroly Ronse, Ronse - Vrije Basisschool "De Luchtballon", Erembodegem - Terjoden - Atheneum Tienen, Tienen - Vrije Basisschool -De Vuurvogel, BREE - Daltonschool De Lotus, Gent - Basisschool Ursulinen,
Mechelen - Vrije Kleuterschool -Edugo Lourdes, Oostakker - Vrije Kleuterschool -Edugo Lourdes, Oostakker - GBS Eksel, Hechtel-Eksel - Basisschool Don Bosco, Heverlee - SKB-VZW Neerpelt De Regenboog, NEERPELT - GO! basisschool
Ter Molen Lauwe,Lauwe - Meertalig Atheneum Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe - Vrije Basisschool, NEERLINTER - Stedelijke Basisschool CREA 16, ANTWERPEN 1 - VBS Karamba, Ramsdonk - Freinetschool Het Reuzenhuis, Tielt - Virga
Jessecollege, Hasselt - De Droomballon, Nieuwkerken-Waas - De Droomballon, Nieuwkerken-Waas - Don Bosco Broederschool, Groot-Bijgaarden - Middenschool Brugge Centrum, Brugge - Stedelijke Basisschool, Turnhout - SintLudgardisschool BELPAIRE, Antwerpen - GBS Deurne, Deurne-Diest - Freinetschool Ibis, Herentals - vzw I.S.D. Campus Rooierheide, Diepenbeek - oudercomité Rozenkransschool, Wilrijk - 't Scholeke Gooreind, Gooreind - Lagere
School Sint-Vincentius, Bissegem - Daltonschool Zolder, Heusden-Zolder - VBS Het Toverpotlood, Hoeleden - BSGO De Bolster, Mortsel - Sint-Montfort Basisschool Kontich, Kontich - 't Hogeschooltje Werken, Werken - basisschool
Ursulinen, MECHELEN - Fusieschool Wolvertem, Wolvertem - Opvang Hoogveld, Halle - Ouderraad Virgo De Heide, Londerzeel - De Groeiboog Jeuk, Gingelom - De Springplank, Brugge - Middenschool Brugge Centrum, Brugge - OKAN
Drie Hofsteden, Kortrijk - Euroschool De Mozaïek, Houthalen - VBS De Vlinderboom, ZELE - VB Den Hulst, Testelt - VB Den Hulst, Testelt - GO! Freinetschool De Zonnebloem, OOSTENDE - freinetschool De Zonnebloem, Oostende - VBS
't Wimpelke, Impe - Provinciale Middenschool Sint-Godelieve Antwerpen, ANTWERPEN - GO! BS Dr. Jozef Weyns, Beerzel - Paridaens, Leuven - Sint-Jozefinstituut, Schoten - G.V.B.S. Regina Pacis 2, Hove - Stroom, Leuven - Accent,
Hoboken - VBS De Leerheide, Asse - VBS De Regenboog, Geel - De Straal, Rotselaar - 't Eigenwijsje, Terhagen - Spring in't Veld, Bellingen - Vrij Katholiek Onderwijs, Opwijk - Sint-Franciscusinstituut, BRAKEL - Basisschool Vennebos,
Schilde - vbs Ons Kasteeltje, Rekkem - Welzijnsactie Sint-Vic, Turnhout - Viso Cor Mariae, Brakel - BSGO De Vlinder, Dilbeek - BS De
Krekel en De Grasspriet, Haaltert - Oudercomité GBS De Driesprong
Millen, Riemst - Vrije Lagere School Regina Caeli, DILBEEK - VZW
Katholiek Lager Onderwijs, Bocholt - Middenschool Kindsheid Jesu,
Hasselt - Vbs Sterrebeek, Sterrebeek - Parkschool Ieperman, Wilrijk - Gemeenteschool Heestert, Heestert - Vrije Basisschool 'Berg en Onzea', Heist-op-den-Berg - BS De Rozen, Lokeren - Basisschool De Toekomst, Avelgem - Vrije Basisschool - 't Nieverke, Nieuwerkerken - Sint-Lutgartschool,
Belsele - Vrije Basisschool De Lampion, Peutie - VBS Sint Vincent, Deftinge - De Berenboot, Landegem - Vrije Basisschool Welle, Welle - Vrije basisschool Sleutelhof, Rumst - VBA De Goede BAsis, Anzegem - VBS De Knipoog, Rummen
- Vrije Basisschool - De Horizon, Zonhoven - VBS Holsbeek Plein, Holsbeek - Gemeenteschool Uitbergen, Uitbergen - Sint-Claracollege, Arendonk - Don Bosco Baarle, Drongen- Baarle - Sint-Jan Berchmans Basisschool Avelgem,
Avelgem - VBS De Sprong, WAARDAMME - De Knipoog, Rijmenam - GBS De Start Kluisbergen, Kluisbergen - Vrije Basisschool, KLUISBERGEN - Vrije Centrumschool Marke, Marke - GO! basisschool 3Hoek, Ekeren - Vrije Centrumschool
Marke, Marke - Vrije Lagere School - Klim-Op, MEEUWEN-GRUITRODE - Vrije Basisschool Bolderberg, Heusden-Zolder - De Beerring, BERINGEN - Sint Aloysius Geel, Geel - Don Bosco Basisschool, Groot-Bijgaarden - Gemeentelijke
Basisschool Kooigem, Kooigem - GBS DE ZILVERLINDE, Holsbeek - De Zafant - GBS Dranouter, DRANOUTER - GO! Basisschool Kroonlaan, Oostende - Vrije Basisschool - De Kleine Prins, LENNIK - VBS Montessori Duffel, DUFFEL - Vrije
Basisschool Hallaar, Hallaar - de wemelweide, watermaal-bosvoorde - VGB Yavne - school, Antwerpen - Leefschool De Dageraad, ANTWERPEN 1 - VBS Houtvenne, Houtvenne - BuBaO Schakelschool, Kuringen - VBS Het Ooievaarsnest,
Assenede - Don Bosco Instituut eerste graad, HALLE - GO! basisschool De Blokkendoos, Aartselaar - Leefschool de Vuurboom, Overpelt - Oudercomité GBS 2, Sint-Stevens-Woluwe - Basisschool LP Boon, Erembodegem - VBS Desselgem,
Desselgem - Leefschool 't Zandhofje, Zandhoven - OLVO-Mariakerke, Oostende - Vrije Basisschool Lippelo, Lippelo - VZW KOHH Campus VBS 't Oogappeltje, Halen - GBS De Kangoeroe, Dessel - VBS Klim-Op Nieuwrode, Nieuwrode
- GO! De Bloeiende Kerselaar, Watermaal-Bosvoorde - Wittouckschool, Laken - Bazarts, Hasselt - Stedelijke Basisschool Hoedjes van Papier, Deurne - Sint-Ludgardisschool, Antwerpen - Notre Dame de la trinité, Wezembeek-Oppem
- MAB Blankenberge, Blankenberge - BS Manitoba, Sint Andries - VBS Het Palet, BRUGGE - Sint-Bernarduscollege, Nieuwpoort - GO! BSAliceNahon, Putte - BS GO! K'do, antwerpen - vbs de Zilverberg, Roeselare - VBS Meerlaar, Laakdal - VBS Grasheide, Putte - Vls Paal, Paal - Stedelijke basisschool Leopold 3, Berchem - GO! basisschool Regenboog, Ingelmunster - GO! basisschool het Wonderbos, Ingelmunster - Oudercomite Vrije Basisschool -De Wingerd, REET
- Vrije Basisschool 't Molenholleke, HEUSDEN-ZOLDER - Basisschool Oogappel, Neeroeteren - vrije basisschool De Brenne, Berendrecht - GBS De Fonkel Moorsel, Tervuren - GO! basisschool 't Groen Schooltje Hove, HOVE - GBSMozaiek
Humbeek, Humbeek - BuBaO De Sprankel, MECHELEN - Sint-Janshof Opleidingsvorm 1, Mechelen - GO! basisschool De Zevensprong Dessel, Dessel - GBS De Kiem, Sint-Katherina-Lombeek - Vrije basisschool De Luchtballon-vzw De
Ranken, MECHELEN - GBS Keerbergen / Lozenhoek, Keerbergen - Basisschool Vijverbeek, Asse - Basisschool Bisterveld, Kessel - VLS De Kleine Wereld, Asse - Basisschool Broeders Nieuwstraat, Sint-Niklaas - Wanna-b vzw, Loonbeek
- (W)Onderwijs, Herentals - Leefschool De UitvLinder & Freinetschool 't Perenboompje, Peer - Don Boscoschool, Bredene - De Twinkeling, Balen - HEHAschool, Dendermonde - BS Papageno, Evere - GBS De Springplank, Asse - Ouderraad de Springplank, Asse -Vrije Basisschool De Zonnebloem, Waanrode - 't Klein Atheneum, Tienen - GO! basisschool De Bron, Leuven - GO! Basisschool DePolyglot, Spiere-Helkijn - VBS Westkapelle - Duinbergen, Knokke - Heist - Vbs
't Paradijs, Rekkem - Basisschool Zilverberk, HALLE - GO BS De Zonnebergen, Walem - Sint-Rumoldusschool, Deurne - Het Kriebelhuis, Gent - KBO Nederename, Oudenaarde - Sint-Lutgardisschool, Schelle - SBS De Kastanjelaar,
Vilvoorde - vbs duinen, bredene - 't Brugske, Dadizele - Basisschool 't Fort, Kortrijk - Leefschool Pluishoek, Heist-op-den-Berg - Lyceum, AALST -Lyceum Aalst, Aalst - Sint-Jozefscollege Aalst, Aalst - De Sterre, Kwaadmechelen - Koninklijk Werk IBIS, Bredene - BBOG Woudlucht, Heverlee - GBS De Klim, Schelle - Vrije Basisschool Borsbeke, Borsbeke - SB De Boomhut, Berchem - Sintjansschool, LEUVEN - KTA Brugge, Sint-Michiels Brugge - Gaspard de Coligny
Gent, Gent - De Duizendpootrakkers, Opwijk - SBS De puzzel, Vilvoorde - Basisschool OLV Scherpenheuvel, Scherpenheuvel - Vrije Basisschool Broederschool, Genk - De Kraal Schaffelkant, HERENT - GBS Sterrebeek, Sterrebeek - Vrije
Basisschool St.-Franciscus, EVERGEM - Go!August Vermeylen, OOSTENDE - BSGO! K'do, Antwerpen - GBS De Klimboom Heultje, Westerlo - Sint-Michielinstituut, Leopoldsburg - GO!Basisschool Klim Op Bonheiden, Bonheiden - GLS
De Knipoog, Ranst - Basisschool Viejool, Herchtel-Eksel - VBS De Vlinderboom -vestiging Durmen, ZELE - VBS Klavertje 4, Olmen - De Windwijzer, Laarne - Gemeentelijke Basisschool, ZANDHOVEN - Sint Aloysius Instituut, Geel - KTA
Sint-Truiden, Sint-Truiden - VLS OLV van Gaverland Melsele, Melsele - Sint-Jozef OV4, Antwerpen - Kleuterschool de Papschool, Tongeren - De Kameleon, Werchter - Stedelijke basisschool Sint-Michiels afd. B, Sint-Michiels Brugge
- Vrije basisschool - Edugo Sint - Vincentius, Oostakker - SBS Zottegem, Zottegem - De Libellenschool in oprichting, Neerpelt - Stedelijke Basisschool SBS De Sprnkel, Spalbeek-Hasselt - Middenschool 2 Sint-Truiden, Sint-Truiden Basisschool Het Spoor, Lier - GO! basisschool Spectrum - Buken, Buken - Basisschool Axi-Joma, Deurne - GO! Freinetschool 't Hinkelpad, Bornem - GO! basissschool Spectrum-Buken, Buken - Basisschool Axi-joma, Deurne - De Brug,
Ternat - Mater Christi, Lint - Gemeentelijke Basisschool, SCHELDEWINDEKE - Vrije kleuterschool Savio, Dilbeek - Zwaneven, Oud-Turnhout - Stedelijke kleuterschool Stadspark, Turnhout - GVBS De Wingerd Terhagen, Terhagen Gemeentelijke Basisschool Hulshout, Hulshout - De Vlinderboom, Borgerhout - GO! Geel, Geel - Vrijekleuterschool Virgo Maria, Merksem - GO! basisschool Affligem - 't Lessenaartje, Affligem - BS GO! De

Deze scholen gingen u zoal voor

