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Kringkoeriertje

O

ef ! Het schooljaar zit er bijna op. We hebben het (alhoewel ongetwijfeld niet iedereen) letterlijk en figuurlijk weer overleefd. We zullen wel weer zeggen... wat is het snel gegaan. En dat
is ook zo. Maar... ongetwijfeld zullen velen ook zeggen... tijd dat we een aantal weken wat op
adem kunnen komen. Anders hadden we het einde zeker niet gehaald. Jawel... een aantal weken. Onze
jaloerse buren, vrienden, kennissen en familie die niet in het onderwijs staan, zullen zeggen... enkele
weken? Zeg maar twee maanden ! Wij weten beter. Weken voor het nieuwe schooljaar begint zullen we
weer allemaal bezig zijn met de voorbereidingen. Niemand die het ziet, niemand die het merkt. Tenzij
de kindjes die vanaf september onze klasjes bevolken. Het is voor hen dat we het allemaal met heel veel
plezier en passie doen.
olang we kunnen. En de vraag is... hoe lang zullen we dat kunnen. Volgens de regering lang... tot we 67
zijn. Iedereen van ons weet dat dit enkel voor de grote uitzonderingen is weggelegd. Werd er vroeger smalend gelachen met collega’s die op het einde van hun carrière gingen ziek ‘vieren’, dan vrezen we nu dat
in de toekomst veel collega’s ECHT ziek zullen worden omdat ze deze ZWARE JOB na jaren zwoegen niet meer
aankunnen. Is het dat wat de regering de mensen wil aandoen?
En... onze minister van pensioenen wil nog verder gaan. Zij die echt ziek zullen worden nadat ze hun hele carrière het beste van zichzelf hebben gegeven, wil hij nog dieper de dieperik induwen. Hij denkt er aan om het potje
opgebouwde ziekendagen (30 per jaar) af te pakken. Ach... zalig de arme van geest want... hij weet niet wat hij
doet. Minister Bacquelaine... ook voor u een fijne en deugddoende vakantie !

Z

Ziekteverlof

Een schande

BO houdt stand

Als leerkracht mogen we niet
klagen over ons huidig systeem
van ziekteverlof. Maar we hoeve
er ons ook niet over te schamen.
Het maakt samen met de vaste
benoeming, de gunstige vakantieregeling en ons pensioenstelsel deel uit van het evenwaardig
maken van ons beroep aan jobs
van hetzelfde niveau in de privé.
Aan het pensioenstels werd (en
wordt) zoals iedereen weet serieus geknaagd. Nu stelt men onze
gunstige regeling, indien we ziek
worden, in vraag. Minister Bacquelaine wil het systeem van 30
dagen ziekteverlof per jaar, die je
kan opstapelen om daarop te kunnen terugvallen wanneer je ernstig
ziek wordt, afschaffen en langdurig zieken snel naar de invaliditeit
sturen. Een serieuze kaakslag.

Hoe lang is het geleden dat de
graaicultuur van sommige politici aan het licht kwam? Een half
jaar? Ging men daar geen paal en
perk aan stellen? En zou men dat
niet meteen doen? Moest de stal
niet dringend worden uitgemest?
En of dat ondertussen gebeurd is?
Niet dus !!!
Men doet lustig verder. Dit keer
was de burgemeester van Brussel
Yvan Majeur aan de beurt. Zijn
gage als burgemeester: 120 000
euro (zal wel bruto zijn zeker?),
vergoeding voor Vivaqua (water
voor het leven): 26 000 euro, vergoeding voor zijn ‘harde werk’ bij
Samusocial (noodhulp voor Brusselse daklozen): 14 000 euro.
Schande, schande, grote schande...
En dat in tijden dat er zogezegd
geen geld is voor onderwijs!

In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd verwacht, loopt het bijzonder onderwijs niet leeg. En dat
is misschien maar goed ook.
Minister Crevits geeft aan dat er
veel expertise is in het buitengewoon onderwijs waardoor nogal
wat kinderen met moeilijkheden
daar het best geholpen kunnen
worden.
Tijdens dit schooljaar kiezen meer
kinderen voor het BO. Zo’n 1270
leerlingen gingen aanvankelijk
naar een gewone school maar
werden later ingeschreven in een
school voor buitengewoon onderwijs. “Allicht omdat men heeft
gemerkt dat ze in het gewoon
onderwijs niet de nodige ondersteuning konden krijgen”, meent
ontwikkelings psycholoog Wim
Van den Broeck.
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Het M-decreet
creëert
faalangst

Wanneer het schooljaar eindigt, zullen
te brengen wat er gebeurt
veel leerlingen van een gewone school
in alle klassen. Als een
naar het buitengewoon onderwijs overkindje beter werkt met
gestapt zijn. Het M-decreet krijgt krieen koptelefoon op, dan
tiek: leerkrachten en ouders trekken aan
schrijf ik dat op”, aldus
de alarmbel. ‘Voor sommige kinderen is
Baert.
dit een traumatiserende ervaring.’
Toch gaat volgens de
“Als de school faalt, kun je als ouder
zorgcoördinator nog
alleen maar toekijken hoe het misloopt”,
niet alles van een leien
zegt Anja Verduin. De alleenstaande
dakje. “Het moet allemoeder heeft drie zonen van wie de
maal halsoverkop in een
jongste door het M-decreet van Crevits
korte periode. Als nu een
noodgedwongen
GON-leerkracht wegvalt,
men die worden veroorzaakt als een kind te laat
in het gewoon onderwijs zit. “Hij heeft
mist een kind een uurtje
wordt geholpen.”
veel individuele begeleiding nodig”, zegt de
begeleiding per week. Dat lijkt niet veel, maar
Toch zijn er ook positieve reacties op het
bezorgde moeder. Haar zoon heeft onder meer
voor zo’n kind is het echt een verlies”, zegt
M-decreet. Iemand die wel in het M-decreet
dyslexie en dyscalculie, maar uitleggen wat het
Baert. Ze begon de Facebook-pagina ‘M-degelooft, is Sandra Van Huffen, moeder van drie
verschil tussen de d en de b is, doet de school
creet: zorgen om het kind’, waar ze een platzonen die GON-begeleiding
niet. “Mijn kind wil ook een keer winnen bij
form biedt voor ouders om hun zorgen te delen.
wedstrijdjes snellezen en rekenen, maar
dat kan hij niet.”
Ouders en leerkrachten wijzen via getuigenissen op problematische
Sinds het M-decreet inging in september 2015 moeten kinderen eerst naar het effecten van Crevits’ maatregel
gewone onderwijs voordat het buiten(geïntegreerd onderwijs) krijgen. “Het ideaal
gewoon onderwijs een optie is. De achterligRuim vijfduizend mensen volgen de pagina
is goed, en ik kan me zeker vinden in een paar
gende gedacht is een inclusief schoolsysteem.
en delen regelmatig hun ideeën. “Ook al gaat
principes, maar de manier waarop de minister
En hoewel dat voor sommige kinderen blijkt
het bij onze school wel goed, ik weet dat het
dit concept de keel toeknijpt door veel te snel
te werken, is het voor anderen een traumatisevoor velen nog heel lastig is. Ik heb de pagina
te gaan, met te weinig budget en visie, dat
rende ervaring.
opgericht zodat ik signalen zie en verhalen hoor
werkt niet”, zegt Van Huffen. “In een andere
“We weten niet goed wat er aan de hand is”,
van anderen.”
beroepsgroep zouden er al betogingen zijn
vertelt Annemie Pupe. Haar zoon van 15 gaat
Schrijnende verhalen.
geweest over het
in Leuven naar de school Windekind. “Klassen
Signalen zijn
M-decreet, maar
worden groter, therapieën vallen weg en ouders
er genoeg. Bij
in het onderblijven in het ongewisse”, vertelt de moeder. Ze
velen overwijs is iedereen
begon de website www.inclusiefbuitengewoon.
heerst de
braaf. Leerbe waarop ze informatie verzamelt over het
angst. Leraars
krachten vinden
M-decreet. Pupe voelt zich machteloos. “In het
spreken zich
dat de kinderen
kader van inclusie moeten er zo veel mogelijk
liever niet uit
voorgaan en wilkinderen mee met het gewoon onderwijs, maar
over het M-delen daarom niet
op die manier bloedt het buitengewoon ondercreet, omdat ze
staken, directies
wijs dood”, aldus Pupe.
bang zijn hun
staan onder druk
Terwijl de zomervakantie nog maar even weken
job te verliezen,
en ouders willen
op zich laat wachten, is de ontgoocheling onder
en ouders zijn
alleen maar hun
ouders en leerkrachten groot. “In 25 jaar tijd
bang voor de
kinderen helheb ik nog nooit zo’n chaotisch einde van het
reacties van hun
pen... dat geeft de minister vrije baan.”
jaar gezien”, zegt Mike Verhaeghe, leerkracht
omgeving. Dat is jammer, zegt een leraar uit
Van Huffen maakt zich zorgen over de toein het buitengewoon secundair onderwijs.
het buitengewoon lager onderwijs. “Door het
komst van haar kinderen. Haar jongens volgen
Verhaeghe ziet per jaar een aantal kinderen naar
M-decreet is het een lijdensweg geworden voor
gewoon onderwijs, maar krijgen wel GONzijn school ‘terugkomen’. Ze moesten het eerst
ouders om hun kind hier te krijgen”, getuigt de
begeleiding. Het is onzeker hoe de begeleiding
proberen in het gewone onderwijs, om erachter
leraar anoniem.
van haar kinderen de komende jaren zal worden
te komen dat het echt niet gaat. Pas dan volgt
Toch zijn er kinderen voor wie het M-decreet
ingevuld.
het attest om
juist heel goed uitpakte. Een moeder getuigt
Die onduidelijkheid
anoniem hoe haar zoontje van negen alle tests
zowel leermoest doorlopen om naar het buitengewoon onIn het onderwijs zijn de leerkrachten te braaf. jaagt
krachten als ouders
derwijs te gaan. Daaruit bleek dat het kind die
Leerkrachten vinden dat kinderen voorgaan en schrik aan. Hebben
overstap niet nodig had. Zijn probleem zou met
ze in september nog
medicatie verholpen zijn. “Het is eigenlijk
willen daarom niet staken. Dat geeft de minis- wel een job? Krijgen wat
onze redding geweest. Anders had hij nu op de
ze ineens een hele
ter vrije baan.
verkeerde plek gezeten”, vertelt de opgeluchte
rist kinderen in de
moeder.
klas die extra begeleiding nodig hebben? Of
naar het buitengewoon onderwijs te mogen.
Het M-decreet moet een decreet zijn dat de nokrijgt hun kind nog wel de begeleiding die het
“Kinderen moeten falen om hulp te krijgen. Het
den van het kind blootlegt, nog voor de keuze
nodig heeft? Het zijn vragen waar niemand
effect daarvan is niet te onderschatten. Faalvoor buitengewoon onderwijs wordt gemaakt.
een antwoord op lijkt te hebben. “Ik heb me
angst tot en met”, zegt Verhaeghe gefrustreerd.
Maar er staan heel wat schrijnende verhalen
nog nooit zo onprofessioneel gevoeld”, zegt
Soms duurt het meer dan een jaar voordat een
van ouders wiens kind het zelfvertrouwen heeft
zorgcoördinator Sofie Baert. “Ik kan ouders
kind de juiste attesten heeft om de overstap te
verloren, tegenover. Toch hebben alle verhalen
geen duidelijkheid geven. We hopen maar dat
mogen maken naar het buitengewoon onderéén ding met elkaar gemeen: een grote vraag
er volgend jaar nog ondersteuning is.” Haar
wijs. Die periode is funest voor de ontwikkeling
naar duidelijkheid.
school was dit jaar goed voorbereid op het Mvan het kind volgens de leraar. “Emotioneel
decreet en Baert kijkt dan ook tevreden terug
heeft die tijd een enorme impact op een kind.
Artikel uit DE MORGEN van 8 juni 2017
op de afgelopen maanden. “We hebben een heel
Voortdurend falen, slechte examenresultaten,
auteur: Meike De Roest
zorgplan geschreven en ik probeer sterk in kaart
problemen thuis en spijbelen... allemaal probleSamensteller en vormgever van dit koeriertje: Freddy VAES

blz. 2

LIMBURGSE TREFDAG
STE@M, STOOM EN SUPER TEAM
De Limburgse TREFDAG werd andermaal een succes.
Weliswaar met iets minder toeschouwers en ook wat minder
ﬆandhouders voor de leermiddelenbeurs. Maar de velen
die er toch waren, toonden zich enthousiaﬆ. Het is van hun
mond aan mond reclame dat we het voor een groot ﬆuk
moeten hebben om volgend jaar weer terug
een ﬆapje opwaarts te zetten.
Zoals voorheen was
deze trefdag andermaal een
ontmoetingsmoment voor
collega’s
van vroeger
maar ook
van nu, over
de scholen
heen en dit in
een
ontspannen sfeer
waarbij men de gelegenheid kreeg
om via de leermiddelenbeurs kennis
te maken met ondermeer de nieuwe
onderwijsmethodes en wat er vandaag
aan leermiddelen allemaal op de
markt is
De trefdag kreeg dit jaar als thema
‘onderwijs met STE@M’ mee, waarbij de technologische ontwikkelingen
in het onderwijs centraal ﬆonden.
Moderne technologie neemt tegenwoordig een prominente plaats in in
ons leven en dat zal in de toekomﬆ
alleen maar toenemen. Het onderwijs hoort daar op in te spelen.De
bezoekers van de trefdag werden
van bij het begin aangezet tot actie.
Ze kregen bij het binnenkomen een
ﬆempelkaart waarbij ze werden uitgenodigd om een bezoek te brengen
bij de pedagogische blikvangers waar
ze een ﬆempel konden verdienen
waardoor ze, indien de kaart vol was,
uiteindelijk het woordje STE@M te
lezen kregen. Als beloning konden
ze dan voorbij de ‘ﬂitspaal’ waar van
hen een leuke foto werd gemaakt,
als aandenken van deze geslaagde
pedagogische trefdag. Bij sommige
van die blikvangers gaven kinderen
een kleine demonﬆratie, waarbij de
bezoekers kennis konden maken met
wat op technologisch vlak in het basisonderwijs mogelijk is.

STE@M is ook het Engels voor
STOOM en dat is nu juiﬆ wat de
jongﬆe jaren uit de oren van de leerkrachten komt als gevolg van hun
passie voor hun job waarbij ze tot het
gaatje gaan (zoals de Nederlanders
wel een plegen te zeggen). Bovendien zit in dat woordje STE@M
ook TEAM met daarbij als extraatje
nog een S. Vrij vertaald: een Super
TEAM. In onderwijs werk je immers
niet alleen, maar samen met super
collega’s, leerlingen, ouders en nog
vele andere participanten. Onderwijs
is niet zomaar iets uit een doosje,
integendeel het is echt mensenwerk,
waarbij elk teamlid een belangrijke
rol speelt!
‘Team’ slaat ook op de leerlingen die
samen, coöperatief aan de slag gaan.
Dat waren de hoofdaccenten die het
pedagogisch team van de provincie
Limburg onder leiding van Rita
Gijsen legden op de trefdag anno
2017. Aan het organiseren van deze
dag hebben penningmeeﬆer Theo
Kelchtermans en secretaris Nico
Pillards maanden keihard gewerkt.
En met succes gezien het vlekkeloos
verloop.
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Ben je nog geen lid van het COV? Het kan uiteraard
altijd en op een heel eenvoudige manier via de website

www.cov.be of www.covlimburg.be

Actualiteit
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* Een nota omtrent de zware beroepen werd ingediend
bij de nationale pensioencommissie. Naast de vier
gekende criteria werd nu een lijst verfijnd uitgewerkt.
Men is nu bezig met de lijst voor de privé. Maar deze
besprekingen zouden wel eens gevolgen kunnen hebben voor ons, de openbare sector. Werkgevers reageren nu al tegen de voorstellen. Door een belangenconfict tussen de Vlaamse en Waalse regering werden
de bespreking voor 120 dagen on hold gezet.
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* De Inspectie is ongerust. Een eerste overleg over
een ontwerpdecreet 2.0 vond al plaats. Daarin wordt
voorzien dat een doorlichting van een school om de
6 jaren (ipv 10 jaren) zal gebeuren en dat zorgt voor
veel vragen bij inspecteurs. Ze vrezen zo extra werkdruk. Er is geen duidelijkheid over meer verplaatsingen, geen duidelijkheid over vergoedingen. Ze
maken zich zorgen omtrent de werkbaarheid en de
kwaliteit van de doorlichting.
Ook voor scholen zijn gevolgen te verwachten aangezien voor een erkenning VOORAF een bezoek van
inspectie nodig is met in het eerste jaar een eerste
kwaliteitsdoorlichting voor een definitieve erkenning.
In de toekomst zou men spreken over “behoud van
een erkenning” en over “het intrekken van een erkenning” (of het opstarten van een procedure voor het
intrekken ervan).

Nieuwe website van de Limburgse COV-afdeling

www.covlimburg.be
Mogelijk wisten jullie het niet eens. Maar de Limburgse afdeling van het COV had al jaren een eigen website.
Omdat in het wereldje van de webdesign alles heel snel verandert, was die site ook toe aan een nieuw kleedje.
Bart Weltjens, de voorzitter van kring Neerpelt, heeft er zich aangezet en het is uiteindelijk een zeer geslaagde
make-over geworden. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je er dezelfde dingen op terug vindt dan op de nationale site van het COV. We focussen meer op het provinciaal gebeuren en uiteraard ook op het kringleven
van het COV. Zo heeft iedere kring (en dus ook de onze) er zijn eigen stekje waarop activiteiten, nieuwsfeiten
en andere dingen worden vermeld en/of aangekondigd. Momenteel is de site nog niet 100% klaar en moet hij
zeker tekstueel nog worden geupdated. Maar je kan alvast eens een kijkje gaan nemen. Doe dat trouwens regelmatig a.u.b. !
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* De minister laat een studie uitvoeren omtrent de
opdracht van het personeel. Die studie zou binnen
een jaar afgerond worden. Ondertussen ‘wint’ de
regering een jaar. En aangezien men daarna in een
verkiezingsjaar belandt waardoor de regering allicht
naar de modus ‘lopende zaken’ overschakelt, bestaat
de kans dat we de komende twee jaren niet veel moe-
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ten verwachten. Wij vragen
ons af wat de opdracht van
deze studie is: hoe zal men
het onderzoek voeren? Welke
parameters zal men hanteren?
Het COV zal er voor blijven ijveren dat men alsnog
iets wil doen voor jonge leerkrachten (werkzekerheid) en voor de oudere leerkrachten (werkdruk).
Ook wenst het COV mogelijkheden en extra middelen
voor professionalisering.
* Het gemeenschappelijk vakbondsfront werkt aan
een eisencahier voor een volgende CAO. Waar vorige CAO’s gingen over kwaliteit in het onderwijs
denkt men nu aan het indienen van een “financieel
eisencahier”. Men denkt daarbij aan een bijkomende
verhoging na 29 jaren dienst, een voorstel omtrent
vakantiegeld en/of eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, een verhoging van de vakbondspremie,
…
* Ook volgend schooljaar zullen we voor onze leden
weer vormingsavonden organiseren.
Op 25 augustus zal er zoals ieder jaar in het De
Muze in Zolder een infovoormiddag plaatsvinden
waarop alle nieuwigheden voor het komende schooljaar uit de doeken gedaan wordt.
In de loop van het schooljaar zullen we ledenvormingen organiseren omtrent:
• Ziek zijn – TBS ziekte – Ziekteverloven – herinschakeling /Medex
• Minder werken (Hasselt + Bocholt) – Loopbaanonderbrekingen, zorgkrediet, verlofstelsels
• TADD en vaste benoeming
• Einde loopbaan – uitstapregelingen – pensioen
Datum en plaats zullen tijdig worden meegedeeld.

blz. 5

Info- en debatavond in Hasselt omtrent

Basis in de lift

Het COV wil het basisonderwijs in de lift! Het
Vlaams basisonderwijs is top. En dat willen we
zo houden. Het basisonderwijs is cruciaal voor de
verdere schoolloopbaan en dus voor de toekomst
van elke kind. De noden zijn bekend. Waar wacht
de Vlaamse regering dan nog op?
Het COV vraagt dringend meer investeringen in basisonderwijs. We hebben hier negen
redenen voor.
1. Meer uren kinderverzorging
2. Kleuteronderwijs ondergefinancierd
3. M-decreet: geMorrel in de Marge?
4. Leerkracht toezichthouder?
5. Professionaliseren? Ja graag!
6. Tijd voor overleg
7. Directeurs bezwijken
8. Educatieve master basisonderwijs
9. Gratis basisonderwijs
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Het water staat de leerkrachten aan
de lippen.
Nooit eerder zijn er zoveel verlofstelsel genomen. Mensen kunnen
daardoor minder werken maar verliezen zo ook aan koopkracht. Ze ‘willen’ minder verdienen om hun werk
werkbaar te houden. Maar ondertussen verandert er niets structureel
aan de werkdruk en het zorgen voor
werkbaar werk.
Een aantal verlofstelsels zijn weggevallen. Naar aanleiding daarvan
zijn we destijds met 27 bussen vanuit
Limburg naar Brussel getrokken om
ons ongenoegen te laten blijken. Dat
heeft, tijdens de onderhandelingen
nadien, zijn effect niet gemist. We
hebben via het zorgkrediet toch wel
wat uit de brand kunnen slepen. Helaas niet genoeg.
Ondertussen werd er gewerkt aan een
loopbaanpact. Daarin moesten maatregelen zitten voor startende jongeren. Maar ook iets voor 55-plussers
voor wie het vaak veel te zwaar
wordt. Aanvankelijk werd voor hen
iets (bijna niets) in het loopbaanpact
gezet. Daarmee konden wij als vakbond niet akkoord gaan. De minister
vond dat we ondankbaar waren, maar
wilde toch verder onderhandelen
over een ‘plan basisonderwijs’.
Ze laat nu via de pers uitschijnen dat
ze daar mee bezig is. Het enige wat
momenteel daaromtrent bekend is,
is dat ze een studie heeft besteld die
moet uitzoeken hoe zwaar de taak
van de leerkracht in het basisonderwijs is. Blijkbaar heeft ze geen
vertrouwen in de studie die 17 jaar
geleden al in opdracht van minister
Vanderpoorteren werd uitgevoerd en
waaruit bleek dat onze job echt wel
zwaar is. Ondertussen zijn we 17
jaar verder en iedere leerkracht zal
beamen dat de werkdruk ondertussen nog in veelvoud is vermeerderd.
Over een jaar moet de pas bestelde

studie afgerond zijn en zal er verder
onderhandeld worden over dat plan
basisonderwijs. Een jaar gewonnen
voor de minister die ondertussen via
de publieke opinie blijk geeft van
goede wil te zijn? En er rekening
mee houdend dat na dat jaar wellicht
de huidige regering in afwachting
van de verkiezingen in ‘lopende zaken’ modus is, zal het water nog een
hele tijd tot aan onze lippen blijven.
Sommigen van ons zullen figuurlijk
verdrinken.
Ondertussen houden wij als vakbond het vuur brandend. We zullen
met grieven en voorstellen vanuit de
basis en vanop de werkvloer naar de
onderhandelingen trekken.
Tijdens de info- en debatavond kregen de aanwezigen de kans om via
post-its hun bedenkingen en/of voorstellen te noteren. Zulke avonden
zullen in elke provincie georganiseerd worden. Eerder was er in Limburg ook al eentje in Bocholt. Alle
post-its worden gebundeld en op de
onderhandelingstafel gegooid.
In Hasselt werden er een massa
briefjes geschreven en geplakt. Hieronder een bloemlezing:

Daar is nu geen tijd en zeker geen geld
voor.

Gratis Basisonderwijs
•
•
•
•

•
•

Educatieve master
•
•

•
•
•
•
•

School op maat van de leerlingen

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Lever ons een aantal architecten die
mee zijn met nieuwe onderwijsinzichten
waardoor ze mee helpen ‘bouwen’ aan
nieuwe scholen
Minder leerlingen in de klas
Afstappen van het klassensysteem
Geef elk kind die school, dat onderwijs
waar het kansen heeft om te leren in een
positief leerklimaat.
Mogelijkheden creëren voor einde
loopbaan. Niemand heeft iets aan uitgebluste leerkrachten. Zeker de leerlingen
niet.
Meer mannen in het onderwijs. Daar
moet dringend over nagedacht worden.
Waarom haken mannen af?
Er is nood aan een voltijdse ICT-er per
school.
Jonge leerkrachten moeten ondersteuning krijgen van een ervaren leerkracht.
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Zorg voor dragen dat de kloof tussen
arm en rijk niet groter wordt.
Elk kind moet evenveel kansen krijgen,
ongeacht in welk milieu het opgroeit.
Meer middelen voor ICT. Krijt is goedkoop. Digitale borden (computers) duur.
Maar het is een noodzaak.
Leerkrachten moeten zonder eigen
inbreng van kosten hun werk moeten
kunnen doen. (bijvoorbeeld een eigen
laptop?)
Willen we kwaliteitsvol onderwijs, geef
dan ook kwaliteitsvolle middelen
Gratis leeruitstappen kunnen doen met
de kinderen i.p.v. de ouders daarvoor te
laten betalen.
Hogere eisen stellen aan de kandidaat
leerkrachten
Master in het basisonderwijs???? Nog
iemand die de lkr. Op de werkvloer met
raad en (weinig) daad de ‘les’ gaat
spellen?
Angst voor hiërarchie. Masters gaan
beter betaald worden wat leidt tot afgunst en misschien wel destabilisatie?
Eerder iets doen aan de huidige opleiding.
Veel jonge leerkrachten zijn er niet
klaar voor.
Zullen masters dat wel zijn?
Onderwijzen leer je door ervaring niet
via boeken (al is dat laatste natuurlijk
ook wel nodig)
‘Denkende’ leerkrachten (zorgcoördinatoren,…) moeten ook op de klasvloer
actief blijven waardoor ze voeling blijven houden met de druk die op klasleerkrachten ligt. Terug in leven roepen van
mentoruren.
Lerarenopleiding moet realistischer
worden

Directeurs bezwijken
•

•

•
•

Eén secretaresse voor een school met
500 lln.???? Is toch niet logisch als
je dat vergelijkt met bijvoorbeeld het
secundair onderwijs.
Directeur moet zich met pedagogische
en coachende taken kunnen bezighouden. (pedagogische directeur en technisch directeur??)
Minder papierwerk
Directeur moet meer tijd krijgen om
tussen de leerkrachten en leerlingen te
staan.
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•
•

•
•

•
•

Betere ondersteuning van de directeur.
Een school heeft recht op een beleidsondersteuner. Niet zoals nu betaald
van de werkingsmiddelen, maar extra
bovenop.
Een voltijdse administratieve is een
must. Ook voor kleinere scholen.
Directeur mag zichzelf niet degraderen tot klusjesvrouw maar ook niet
promoveren tot ingenieur. Momenteel
schipperen ze constant van het ene
uiterste naar het andere.
Laat de directeur zijn TAAK doen. Iets
waar hij/zij nu geen tijd voor heeft.
Directeurs van kleine scholen moeten
klasvrij gemaakt worden. Ook zij moeten voltijds ter beschikking kunnen zijn
voor leerkrachten, ouders, kinderen
met speciale noden,…

•
•

•
•
•

Minder kinderen in de klas
•

•
•
•
•

Meer doeners in de klas in plaats van
denkers. De verhouding leerlingenleerkrachten zou betekenen dat er
maximaal 8 leerlingen per klas mogen
zijn. Dit is uiteraard NERGENS het
geval wat betekent dat er heel wat
(misschien wel te veel) leerkrachten
geen klas hebben.
Kleinere klassen betekent dat je als
leerkracht beter kan inspelen op de
noden van de kinderen.
Met de komst van het M-decreet is dit
meer dan ooit broodnodig.
Klassen van meer dan 20 leerlingen
zou niet mogen.
Een plafond van het maximum aantal
leerlingen per klas instellen.

Tijd voor overleg
•

•
•
•

•
•

Werkgroepen worden wel eens ‘de
kers op de taart’ genoemd. Maar zijn
ze niet eerder ‘de nagel van de doodskist’?
Laat leerkrachten hun job doen en dat
is LESGEVEN.
22 lestijden in de klas zou betekenen 2
lestijden extra voor overleg
Werkgroepen en overleg moeten
structureel worden en het mag geen
extra taakbelasting worden. (wat het
nu wel is)
Verminderen van de planlast. Dat
wordt al jaren gezegd maar het tegendeel gebeurt.
Onze loopbaan moet leuk eindigen.
Dit is niet altijd het geval. Collega’s
die nu met pensioen gaan, zijn de
school KOTSBEU. En dat is erg.

M-decreet is gemorrel in de marge
•

Te grote klassen met vaak meer dan
25 leerlingen met daarbij bijzondere
kinderen met bijzonder behoeften is
voor een leerkracht niet haalbaar. Dit
is niet goed voor de leerkracht, maar
zeker ook niet voor ALLE kinderen.

•

•
•

Niet voor de behoeftigen, niet voor de
kinderen die goed meekunnen maar
niet meer kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.
Kortom.…het is een verarming voor
iedereen.
Het gewoon onderwijs (hoe goed de
bedoeling van het M-decreet ook zijn)
zal nooit kunnen geven wat kinderen
met beperkingen echt nodig hebben.
Leerkrachten uit het BO hebben gekozen om met kinderen te werken en niet
om volwassenen te ondersteunen.
Uit het BO zullen vooral de oudere en
ervaren leerkrachten in het bijzonder
onderwijs blijven.
De minder ervaren (jongeren dus) zullen als Chinese vrijwilligers worden
aangeduid om in het ondersteuningsteam te gaan en dat terwijl zij het
minste ervaring hebben.
Leerkrachten uit het gewoon onderwijs staan ook niet te wachten op
ondersteuning van mensen zonder veel
ervaring.
Het doel van het ondersteuningsteam
wordt dus voorbij geschoten.
Inclusief onderwijs mag er niet toe
leiden dat men ‘zwakkere’ leerlingen
niet meer kan begeleiden

BO moet blijven
•

•
•

•
•

Vasthouden aan het buitengewoon
onderwijs zodat kinderen ‘gelukkig’
kunnen zijn omdat ze onderwijs op
maat krijgen
Buitengewone kinderen hebben buitengewoon onderwijs nodig
Buitengewoon onderwijs, dat in het
verleden zijn degelijkheid bewezen
heeft, behouden en blijven ondersteunen
Ondersteuners moeten een goed
gestructureerd en degelijk statuut
krijgen.
Wat gebeurt er met de grote groep van
ASS kinderen?

Professionaliseren
•
•
•
•
•

•

Meer vormingen voor alle leerkrachten, inclusief de zorgleerkrachten
Voldoende geld voorzien voor degelijke vormingen
Ondersteuning vanuit het bijzonder
onderwijs moet op de klasvloer merkbaar en voelbaar zijn
Budget voorzien voor een externe
preventieadviseur
Leerkrachten die worden bijgeschoold
moeten vervangen worden. Daarvoor
moet er een structuur worden opgebouwd. Nu kunnen vormingen vaak
niet doorgaan omdat er geen ‘vervanging’ mogelijk is.
Voor elke VA in een school twee extra
lestijden bovenop het lestijdenpakket
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•

•

zodat syndicaal overleg niet als tussendoortje moet worden beschouwd
en collega’s niet extra worden belast
omdat de VA geen plage doet.
Jongeren worden van de ene school
naar de andere gestuurd en krijgen
nergens de kans om zich te professionaliseren. Alle bijscholingen (banaba, BuO, postgraduaat ASS) moeten
daardoor op eigen kosten.
Middelen voor coaching van leerkrachten, zo nodig door professionele
externen.

Leerkracht als toezichthouder
•
•

•
•

•

Toezichten door derden. Is geen taak
voor een leerkracht
Werkgroepen verzwaren de taak. Vaak
komen die samen tijdens de middagpauze. Nochtans heeft iedereen daar
recht op.
Toezicht zorgt voor extra stress
Een onderwijzer is geen toezichthouder. Is werk voor mensen die daar een
pedagogisch bekwaamheidsbewijs
voor hebben. Bijvoorbeeld kinderverzorger?
Maar die moeten dan ook daarvoor
eerlijk gehonoreerd (lees betaald)
worden.

Meer middelen voor het kleuteronderwijs
•

•
•
•
•
•
•
•

Kleuteronderwijzer moeten ‘leermiddelen’ (om bijvoorbeeld soep te koken
of fruitsla te maken) niet zelf betalen.
Te vaak ‘steelt’ de school noodgedwongen bij de leerkrachten (klasjes
worden vaak met veel eigen middelen
ingericht)
Toelage voor een kleuter gelijkschakelen met die van het lager onderwijs
Voldoende middelen voor ICT (nu
verouderde computers)
Voldoende middelen voor aanschaf
van waarnemingsmaterialen
Meer hulp IN de klas
Geen nood aan veel denkers. Meer
doeners.
Meer mensen op de klasvloer in plaats
van langs de klasvloer.
Kleuterschool is geen BEWAARSCHOOL.

Meer omkadering voor het kleuteronderwijs
•
•
•
•
•

Minstens één kinderverzorgster per 20
instappers
Eén voltijdse kinderverzorgster per
school
Meer middelen voor poetspersoneel en
onderhoudspersoneel. Hygiëne is een
recht.
Minder kleuters in één klas
Administratieve ondersteuning voor
een autonome kleuterschool
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Bestuur van kring Genk
Freddy Vaes
voorzitter
tel.: 089 24 72 63
freddy.vaes@covlimburg.be
Laurent Bijnens
Tweede voorzitter
089 64 36 39
laurent.bijnens@deparelzutendaal.be
Jos Aerts - ondervoorzitter
tel.: 089 36 36 89
voorzitter van de senioren
josaerts1@telenet.be
Ludo Souvereyns
secretaris
tel.:089 71 78 73
ludo.souvereyns@telenet.be

Naam

School

Paul Geerdens
tel.: 089 24 06 18
penningmeester
paul.geerdens@telenet.be

Wendy Baerts

Oud-Waterschei

Mietje Baeten

Zwartberg

Marielle Bastiaens

Veldwezelt

Peter Boelen

Zutendaal

Raf Claes
afgevaardigde directies
tel.: 089 41 49 99
directeur@sintjozefhoevenzavel.be

Esther De Vos

School met de bijbel

Viviane Eerdekens

Mater Dei Genk

Carina Geurts

Veldwezelt

Ria Gregoor

Sledderlo

Ilse Hendriks

Rekem

Guido Maenen

Gellik

Jos Mercken

Vrije basisschool As

Greet Meuwis

Driehoeven

Wendy Meyers

Gemeenteschool As

Annemie Morraye

Broederschool Genk

Vital Nijst

Zutendaal

Liliane Noben

Zutendaal

Linda Philippaerts

Sledderlo

Marijke Ramaekers

Gemeenteschool As

Mien Ramakers

Oud-Waterschei

Sandra Simoens

Waterschei

Sabine Thijs

Lanaken

Vital Nijst
Afgevaardigde pedagogische commissie
089 61 22 69
vital.nijst@deparelzutendaal.be

Yvo Thys

Zwartberg

Guy Tips

Broederschool Genk

Freddy Vaes

Driehoeven

Elke Van Diest

Mater Dei Genk

Christel Moors
Afgevaardigde kleuteronderwijs
089 71 82 52
christelmoors@hotmail.com

Hilde Vanalken

Winterslag

Anny Vanderlinden

Zutendaal

Lou Willems
Ere-voorzitter en bestuurslid
tel.: 0476 58 01 66
louwillems48@gmail.com
Mien Ramakers
Kringvakbondsafgevaardigde
tel.: 089 30 65 38
mien.r@bsow.be
Anja Schrijvers
Afgevaardigde administratieven
0476 32 49 03
anjaschrijvers@gmail.com

Jeannette Stegen
Afgevaardigde sector pensioenen
089 71 57 28
jeannette.stegen@skynet.be
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Onze personeelsvertegenwoordigers:
Myriam Aerts, Reinhilde Bijnens, Patrick Bijnens, Sandra Christiaens, Herlinde
Coomans, Heidi Bossers, An Cosemans, Nicole Jacobs, Hilde Jaeken, Patricia
Jansen, Anita Janssen, Ingrid Keenen, Christiane Peeters, Rob Peters, Heidi
Severijns, Carmen Vanholzaets, Marleen Vrancken, Inez Wahlen,
Inge Willems
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