D

Kringkoeriertje

Oktober 2016

e regering is momenteel twee jaar ver. Halfweg dus. Al die tijd hebben ze in onze zakken gezeten. En afgaand
op de voorgestelde begroting voor 2017 zullen ze dat blijven doen. Symbolische hebben we tijdens de manifestaties in mei en onlangs nog in september met een hele grote draak rondgedragen. Dit om te zeggen dat we vinden
dat we beschikken over een ‘draak van een regering’. Net voor 7 oktober, de tweede verjaardag van de regering Michel, hebben
we er ook nog een mislukte verjaardasgstaart bij gedaan. Neen, het gaat niet goed en dat bleek vooral de jongste weken, waarin er nogal wat werd geruzied. Het enige waar ze het over eens raakten, is dat ze het oneens zijn met elkaar.
Het ziet er naar uit dat ze nog steeds van plan zijn de ‘werkende’ mensen te blijven pluimen. Grote vermogens blijven nog steeds buiten schot. Onlangs las ik dat indien men ocharmkes 1% belastingen zou heffen
op het vermogen van alleen nog maar de tien rijkste Belgen, dit al 786.307.619 euro zou opleveren. Als
dat echt zo is... waar wacht men dan nog op?
Ondertussen doet men gewoon verder met het ‘pesten’ van de werkmens. Ondermeer door hen langer te laten werken. Nochtans blijkt meer dan 60% van de werkende bevolking vandaag ‘langdurig
ziek’ te zien. Niet verwonderlijk in deze hectische maatschappij waarin de werkgevers van ons het onderste uit de kan willen en vragen om als maar flexibeler te zijn. Flexibel... een nieuw woord voor slavernij.
Men wil hen voortaan ‘ander’ aangepast werk bieden. Welk ‘ander’ werk?
Onze voorouders hebben gevochten voor een beter leven. Het is nu aan ons om dat niet te laten afpakken. En als we daarvoor
op straat moeten komen... dan moeten we dat doen ! Punt (of uitroepteken) !
Freddy VAES

Jullie waren geweldig !
Beste collega’s,
jullie warme aanwezigheid, ongebreideld enthousiasme, creatieve voorbereidingen en solidaire inzet voor en tijdens de
nationale betoging van 29 september gaf het COV de uitstraling en de positieve energie die
bij ons past! Dank jullie wel!
Onder het thema “2 jaar regering
Michel: geen reden om te vieren”
lieten we in de straten van Brussel duidelijk horen dat we geen
verjaardagswensen uitdelen aan
een beleid vol besparingen zonder waardevolle investeringen.
Er waaide een stevige wind in
Brussel, maar het was een warme, groene wind vol menselijkheid, solidariteit, bekommernis
om onderwijskwaliteit en een
oprechte roep naar rechtvaardigheid. We zijn het beu dat de
vermogenden en bedrijven alle
fiscale cadeaus krijgen, dat we
mogelijk nog een tweede indexsprong over ons heen krijgen.
En dat terwijl intussen ieders
koopkracht erop achteruitgaat,

de sociale zekerheid en openbare diensten afbrokkelen en
de zwaksten in de maatschappij en de opkomende generaties
het slachtoffer zijn. In onderwijs
moet je investeren, niet besparen,
want het is de toekomst. We hebben genoeg van de besparingen
van deze draak van een regering,
want ons onderwijs verdient beter. De taart moet rechtvaardig
verdeeld worden.
We waren met velen in een mooi
sterk onderwijsblok. Het had
zijn effect! Onze aanwezigheid
werd opgemerkt door talloze fotografen en media, en door vele
voorbijgangers enthousiast bewonderd.
Met talloze bussen en op eigen
kracht kwamen jullie van over
heel Vlaanderen naar Brussel. Een opkomst van meer dan
65.000 mensen was niet te negeren in de media. Onze drakendragers, taartendragers, eigen panelenmakers en vlaggendragers
zorgen voor creatieve zichtbaarheid. Voor de vierde nationale
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betoging in twee jaar tijd kunnen
we niet zeggen dat het engagement afzwakt, integendeel: deze
volgehouden actie toont de burger de regering dat er écht iets
scheef zit in hun beleid.
Dankzij jullie kwam de luide
stem voor onderwijskwaliteit
naar voren. Dankzij jullie toonden wij inhoudelijk ons verzet
tegen onrechtvaardige besparingen. Wij weten dat het beter
kan, het is een kwestie van de
juiste keuzes maken en de sterkste schouders de zwaarste lasten
te laten dragen. Deze actie betekende voor elk van jullie een
serieuze krachtinspanning en
tijdsinvestering, wat niet evident
is. Ook inspanningen van het
thuisfront, van ieder die voor en
achter de schermen meewerkte,
werden zeer geapprecieerd. Jullie waren geweldig !
(tekst van onze algemene secretaris Marianne Coopman)
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Dank u wel !
Op het cirkelgrafiekje hieronder zie
je de verdeling van de deelnemers
aan de manifestatie op 29 september
in Brussel per kring. Je merkt dat het
grijze vak de grootste ruimte inneemt. En laat nu juist dat vak dit van
onze kring GENK zijn. We waren
in totaal met 27 COV-leden die het
in Brussel opnamen voor onze collega’s, onze kinderen en onze scholen. Uiteraard kon dit beter, maar we
begrijpen heel goed dat het niet altijd
voor iedereen mogelijk is en het was
trouwens ook niet de bedoeling om
de scholen plat te leggen. Met een
beperkte delegatie waren we heel tevreden. Vooraf hadden we voor gans Limburg gehoopt op 60. Met een totaal van 75 hebben we dat ruimschoots gehaald.
Daarom een welgemeend dank u wel. En... als voorzitter van kring Genk ben ik
fier dat onze kring zo goed vertegenwoordigd was. Dat mag toch. Niet?

Kring Genk

Flexibel werken
Flexibel werken is hot op dit
moment. Voor het onderwijs
betekent dit dat, net als in de andere sectoren, de 38-urenweek in
vraag wordt gesteld. Wil men de
leerkrachten 38 uren op school
houden?
Het COV heeft daarbij toch enkele niet onbelangrijke bedenkingen. Flexibel betekent vooreerste
dat ook THUIS kan gewerkt
worden en hierdoor combinatie
werk-privé zijn voordelen haalt.
Indien men dit zou wegnemen,
betekent dit ongetwijfeld dat het

onderwijs nog minder aantrekkelijk wordt en men nog minder
jeugdige talenten naar deze
sector kan lokken. En dat is nu al
een groot probleem. Men heeft al
lang de mond vol van ‘het aantrekkelijk maken’ van het onderwijs. Is men van plan dit op deze
manier te doen? Niet toch !
Bovendien zou het bijzonder veel
geld kosten, geld dat er (naar het
schijnt) niet is. 26 lesuren zorgen
al voor meer dan 38 uren werk
er rekening mee houdend dat
elke les moet worden voorbereid
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Actua !
* In de pers verschenen teksten met wensen van
schoolbesturen. Daarin wordt de 38-urenweek
aangekaart, wil men de evaluatiewijze herzien,
wordt de mogelijkheid tot affectatie binnen de geoptimaliseerde schoolbesturen op tafel leggen. Dit
alles zonder eerst de sociale partners te kennen.
Dit zorgde alsvast voor een minder goede sfeer bij
het begin van het schooljaar en alvast een foute
manier om de onderhandelingen te starten.
* Betreffende de bestuurlijke optimalisatie wenst
het COV te praten over: de normen, de contingenten en de regio’s. Eind oktober moeten deze
besprekingen afgerond zijn om dan het wetgevend
werk aan te vatten. De minister wil met deze
materie starten in september 2018. Of dit haal
baar is, blijft een grote vraag.
* De politievakbonden voorzien acties aangezien de
regering in de besparingen geen rekening houdt
met ‘verworven rechten’. In het onderwijs zijn er
ook meerdere ‘verworven rechten’ die de jongste
maanden en jaren zo maar met één handbeweging
van de tafel zijn geveegd.
* In Wallonië doet men een voorstel om ambtenaren ouder dan 60 jaar 4/5 te laten werken met
behoud van loon. Waarom kan dat bij ons niet?
* Er wordt nog druk onderhandeld over de ‘zware
beroepen’. Het COV zal trachten onderwijs te
laten opnemen rekening houdend met ‘mentaal
belastend’. In de commissies zal besproken
worden welke beroepen als zware beroepen
zullen aanvaard worden. Alvast nog een bijzonder
moeilijke oefening om op te lossen.
* Er zullen dit jaar drie in plaats van twee vormingsdagen voor vakbondsafgevaardigden
zijn. De extra vormingsdag zal gaan over onderhandelingstechnieken.

en ook vaak een naverwerking
(verbetering, analyses,...) heeft.
Bovendien zijn het aantal besprekingen (voor en na de lesuren)
over kinderen fors toegenomen
sinds de invoering van het Mdecreet. Dus zouden leerkrachten
minder uren les moeten geven,
om die 38 uren te halen waardoor
er nood is aan zo’n 10 000 extra
personeelsleden. Waar gaat men
die halen? Wie gaat hen betalen?
Bovendien moeten we waakzaam
zijn dat men niet de naschoolse
opvang binnen deze 38 uren gaat
plaatsen.
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ISB voor directies en
adminstratieven

Op 9 juni 2016 werden de onderhandelingen over het verminderd werken
in onderwijs afgesloten. In samenwerking met het provinciaal verbond
COV Limburg organiseert het COV-secretariaat een inservice-bijscholing
voor directeurs en administratieven omtrent die materie. Op deze vorming komen ze alles te weten over loopbaanonderbreking, zorgkrediet,
verloven en afwezigheden.
We zoemen samen in op een verlovenbeleid met de focus op werkbare
organisatie en werk.
De bijscholing zal plaatsvinden in de Muze in Zolder.
Voor de administratieven gaat die door op DINSDAG 6 DECEMBER van
9.00 tot 12.15u.
Voor de directeurs gaat die door op DINSDAG 13 DECEMBER van 9.00
tot 12.15 uur.
Men dient zich vooraf in te schrijven. Dit kan van zodra de uitnodigingen
zijn verstuurd en dat gebeurt eerdaags.
Uiteraard moeten de deelnemers lid zijn van het COV.

Beste Charles en co

Actua !

* De federale regering dient tegen 2018 een begroting
in evenwicht af te leveren. Om dit te bereiken zou
er tegen dan nog 10 miljard moeten ‘gevonden’
worden.
* De Vlaamse regering heeft in haar septemberverklaring trots verklaard dat haar begroting in evenwicht
is. Daarvoor moesten ze 560 miljoen zien te vinden.
223 miljoen hebben ze weten te halen uit besparingen, de rest van het geld werd gevonden door
investeringen anders te boeken, zoals ondermeer
de zuikenhuisinfrastructuur op een andere manier
te boeken en de bouwkosten voor de Oosterweelverbinding niet in rekening te brengen. Ze
hopen daarvoor van Europa groen licht te krijgen.
Daarnaast zegt de Vlaamse regering om 613 miljoen
nieuwe investeringen te doen waarvan er 50 miljoen
extra voor het hoger onderwijs.
* We verwachten binnenkort een wetsvoorstel over
de afschaf van de diplomabonificatie. Men zou de
studiejaren kunnen afkopen aan een bedrag van
1500 euro per studiejaar, waarvan 500 euro aftrekbaar van de belastingen. Door het bijkopen van
studiejaren kan men niet vroeger met pensioen.
Wel stijgt het pensioenbedrag, toch voor wie niet
aan een volledige loopbaan komt. Wie 40 jaar heeft
gewerkt, krijgt 40/45ste van een totaal pensioen,
maar komt aan een volledig bedrag door vijf studiejaren bij te kopen.

Zware beroepen

We zitten in de helft van uw
ambtstermijn en de balans is
vreselijk ontgoochelend.
De levensverwachting is misschien wel gestegen, maar langer
blijven werken onder de huidige
voorwaarden is gewoonweg onmogelijk.
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In het nationaal pensioencomité en de federale regering wordt het thema ZWARE beroepen aangepakt.
De omschrijving van de categorieën van criteria werd
onlangs afgerond. Er zijn 4 criteria:
1. De belastende arbeidsomstandigheden door
fysieke inconveniënten in de werkomgeving of
de lichamelijke belasting (fysiek zwaar werk,
weersomstandigheden, lawaai, lichtintensiteit,
hygiëne of persoonlijke intimiteit, gevaarlijke
producten,...)
2. De belastende werkorganisatie (nachtwerk, wisselende ploegen,...)
3. Emotionele of mentale werkbelasting (traumatische ervaringen, verantwoordelijkheid voor
anderen, coördinatieopdrachten, verzorgingsopdrachten bij personen met bijzondere zorgen,...)
4. Verhoogde veiligheidsrisico’s (mogelijke incidenten bij het uitoefenen van de taak, meer dan
normaal risico op arbeidsongevallen,...)
Er is sprake van zwaar werk als een personeelslid
blootgesteld wordt aan één of meer factoren die als
belastend beschouwd worden. Voor het COV is de
realistatie van de categorie emotionele of mentale
werkbelasting belangrijk. De emotionele beslasting
in het onderwijs is hoog. In een onderwijsloopbaan
is er de voortdurende zorg voor kwaliteit, het hoge
werkvolume, snel tempo en zijn er vele eisen. Een
onderwijsjob is een contactberoep. De omgang met
leerlingen en ouders zijn emotioneel belastend. De
emotionele belasting bedraagt 30,1 % in onderwijs
en dat is veel hoger dan het Vlaams gemiddelde van
20 %.

blz. 3

Vakantieprestaties

Geen therapeut
Steeds meer kinderen en jongeren hebben een psychiatrische stoornis: ADHD, ASS, maar ook een
depressie, angststoornis of dwangmatig gedrag. Uit
studies blijkt dat 18 % van de leerlingen behoefte
heeft aan enige psychologische begeleiding, zoals
een gesprek met een psycholoog. 7 % aan dringende en ernstige begeleiding: ze hebben verschillende
gesprekken of een opname nodig. Dat de diagnoses toenemen, komt onder meer door een grotere
kennis. Maar er is meer: de maatschappelijke druk
op kinderen stijgt. Ze moeten perfect zijn, moeten
gelukkig zijn en zich zeker niet vervelen.
Een kind dat onder het klasgemiddelde presteert,
is niet goed genoeg. Tegelijkertijd neemt de ondersteuning thuis in een aantal situaties af, onder meer
door echt- of vechtscheidingen. Daarom blijft en
wordt de school belangrijk voor kinderen en jongeren. Het is vaak de enige neutrale plek waar ze nog
kind kunnen zijn.
Niemand verwacht van een leraar dat hij therapeut
speelt. Dat is zelfs niet wenselijk. Maar een leraar
die enkel focust op cognitief leren, dan vliegen we
50 jaar terug in de tijd. Kinderen moeten zich eerst
goed in hun vel voelen, voor ze tot leren in staat
zijn.
De leraar is expert in zijn vak en bouwt aan een
goede relatie met de leerlingen. Hij laat leerlingen
voelen dat ze bij hem terechtkunnen als er wat
scheelt. Hij heeft ook een signaalfunctie. Daarom
blijft vorming erg belangrijk. De leerlingenbegeleiding schat in of extra hulp nodig is.

Kan ik als personeelslid opgeroepen worden om tijdens de paasvakantie
te komen werken op school? Welke prestaties kunnen opgelegd worden
in de zomervakantie? Ben ik verplicht om tijdens de zomervakantie naar
de personeelsvergadering te komen? Als je je eigen vakantie wil plannen, heb je graag duidelijkheid over wat mag en moet, wat kan en niet
kan.
De afspraken over prestaties tijdens de schoolvakanties moeten duidelijk zijn voor alle personeelsleden. Ze worden vastgelegd per kalenderjaar. In het katholiek onderwijs werden de algemene regels over de
vakantieprestaties van de personeelsleden opgenomen in het ‘algemeen
reglement katholiek onderwijs’. In scholen die niet behoren tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet de eventuele vakantie-prestatieregeling
opgenomen worden in het arbeidsreglement. De concrete uitwerking
moet onderhandeld worden in het LOC. De prestaties die tijdens vakantieperiodes kunnen gevraagd worden, moeten ook opgenomen zijn in
de individuele functiebeschrijving. Zij mogen niet in strijd zijn met de
wetgeving over de opdrachten van het personeel in het basisonderwijs.
Er kan bijvoorbeeld wel gevraagd worden om nieuwe leerlingen in te
schrijven, de personeelsvergadering bij te wonen of de eigen klas aan te
kleden voor het nieuwe schooljaar. Er kan echter niet opgelegd worden
om kinderen op te vangen, materieel onderhoud en/of herstelling van
en in de school uit te voeren. Aan de zorgcoördinator die belast is met
kleuterparticipatie en het sociaal, psychologisch en orthopedagogisch
personeel kan wel gevraagd worden om huisbezoeken af te leggen. Aan
de ICT-coördinator kan gevraagd worden om materieel onderhoud of
herstellingen te doen voor zover dit eigen is aan zijn ambt. Er kunnen
enkel vakantieprestaties opgelegd worden aan de personeelsleden die
tijdens de zomervakantie effectief personeelslid zijn. Deze personeelsleden zijn tijdens deze vakantieprestaties in opdracht van het schoolbestuur.

Halloween

Zwarte piet is tegenwoordig verboden, daarvoor in de plaats hebben we nu Halloween met bebloede
gezichten,moordwapens en afgehakte ledematen. Het is maar wat je de kinderen het
liefst voorschotelt.
(Guus Paes, Erpe)

Bijdragenverhoging

Als gevolg van de stijging van de gezondheidsindex zal vanaf 1 januari 2017
de ledenbijdrage lichtjes verhoogt worden. Het betreft een verhoging van
1,0167 %. Toegepast op de huidige bijdragen betekent dit het volgende:
gewone
leden

jaarbijdrage
maandbijdrage
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halftijds

leden met
ander
inkomen

leden
zonder
inkomen

gepensioneerden

pas
afgestudeerden

181,8

121,2

103,08

60,6

36,36

0

15,15

10,1

8,59

5,05

3,03

0
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Langdurig
Kinderen met een andere
werkzoekenden nationaliteit
De langdurige werkloosheid in augustus
piekt op 69.241 mensen. Dit is bijna 30%
van alle uitkeringsgerechtigde werkzoekende in Vlaanderen. Een bijzonder
zorgwekkende evolutie want langdurige
werkloosheid verhoogt het risico op armoede en sociale uitsluiting sterk. Hoog
tijd voor krachtdadig beleid? Toch niet.
De middelen die minister Muyters uittrekt om langdurig werklozen (leefloners
niet meegeteld) aan de slag te helpen,
dalen sterk en zullen tegen het einde van
de legislatuur (87 miljoen euro) nog niet
de helft bedragen van deze aan het begin
(180 miljoen euro). Bij de start van de
Vlaamse begrotingsgesprekken dringt het
Vlaams ACV aan op een serieuze aanwervingspremie (minstens 1.000 euro /
kwartaal voor langdurig werkzoekenden.
Dit is de meest efficiënte manier om deze
werkzoekenden aan de slag te helpen.

Alle kinderen tussen 6 en 18 jaar die in België verblijven
(en ook 5-jarigen in het lager onderwijs), moeten voldoen
aan de leerplicht, dus ook kinderen met een andere nationaliteit.
Kinderen met een andere nationaliteit zijn leerplichtig
vanaf de 60ste dag na hun inschrijving in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het bevolkingsregister
van de gemeente. Als ouder moet je ervoor zorgen dat je
leerplichtige kinderen onderwijs volgen (in een school of
via huisonderwijs).
Ook als kinderen geen officiële verblijfspapieren hebben,
dan hebben ze toch het recht om zich in te schrijven in een
school. De school mag hen daarvoor niet weigeren.

Kosteloze materialen
Welke materialen moet de school gratis voorzien voor de
kinderen? Het Vlaams Parlement legde een lijst met kosteloze materialen vast.
Bewegingsmateriaal zoals Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…
Constructiemateriaal zoals Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,…
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes,
fotokopieën, software
ICT-materiaal
Informatiebronnen zoals (Verklarend) woordenboek, (kinder)
krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum,
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…
Kinderliteratuur
Knutselmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmateriaal zoals Spelmateriaal, lees- en
rekenmateriaal, denkspellen,
materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling,…
Meetmateriaal
Multimediamateriaal
Muziekinstrumenten
Planningsmateriaal
Schrijfgerief
Tekengerief
Atlas (ET WO 6.11)
Globe (ET WO 6.2)
Kaarten (ET WO 6.1 bis, 6.2, 6.4, 6.7 en 6.8)
Kompas (ET WO 6.3)
Passer (ET WIS 3.5)
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)
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Naar aanleiding van de DAG VAN DE LEERKRACHT vonden we onderstaand artikel op DE REDACTIE.BE waarin Rik Torfs het opneemt voor de leerkrachten. We
willen u zijn verhaal niet onthouden.

Waarom verdienen leerkrachten minder dan
reclamejongens ? - Rik Torfs
We hebben het vaak over onze
westerse waarden. Welnu, dat
leerkrachten minder verdienen
dan reclamejongens heeft mij
altijd gestoord. De verloning
laat duidelijk zien wat wij
belangrijk vinden en wat niet,
of toch veel minder.
Onlangs was het de dag van de
leerkracht. Prachtig natuurlijk,
een teken van waardering voor
dat mooie beroep. Wie beïnvloedde ons trouwens sterker
dan onze leerkrachten? Soms
slaagden ze erin nooit uit ons
geheugen te verdwijnen en
blijven hun uitspraken voor
altijd hangen.
Van mijn leraar geschiedenis
leerde ik dat een historicus het
nooit over “wat als” heeft. Bijvoorbeeld: wat als Adolf Hitler
de oorlog had gewonnen?
Maar hij won hem niet, zoals
oudere lezers zich nog herinneren. Speculeren is iets anders
dan geschiedenis bedrijven.
Ook uitspraken van leraren
waar je het oneens mee bent,
zijn een levensles. Zo hadden
we een sympathieke linkse
leraar die over de derdewereldproblematiek enkel wist
te zeggen: “Wij zijn allemaal
schuldig.” Leuk als je dat als
zestienjarige allemaal op je
bord krijgt terwijl je jeugdpuistjes bekampt.
Leraren raken ons sterk. Ze
waren vaak ook echte intellectuelen. Bijvoorbeeld mijn onderwijzer uit het vijfde leerjaar
Jos Hermans. “Als je behoorlijk leert spreken en schrijven,
sta je al erg ver in het leven”,
wist hij. Ik bezit nog altijd een
boek dat hij mij gaf, met een
mooie opdracht in zijn sierlijk
handschrift. Ik heb het verhaal,
getiteld Spanning om speurder
Mike Munco, nooit uitgelezen,
maar de opdracht zelf las ik
misschien wel honderd keer,
tegelijk de speciale geur van

het papier opsnuivend. Een
geur die ik niet kan beschrijven, maar die kleefde aan dat
ene, specifieke boek.
Kortom, het belang van leraren is enorm. De dag van
de leerkracht vestigt daarop
duidelijk de aandacht. Maar,
en hier komt het, hoe echt, hoe
authentiek is de waardering die
wij voor onze leraren beweren
te koesteren?
Of vervangen al die lofprijzingen waarachtige appreciatie?
Je kunt aan je partner een ruiker bloemen geven, niet omdat
je van haar houdt, maar wegens schuldgevoelens omdat je
haar bedriegt.
Doen wij dat ook met onze
leraren? We betalen hen alleszins maar zeer matig. Dat ze
minder verdienen dan reclamejongens, die producten aanprijzen zonder daarom van een
overrompelende creativiteit
blijk te geven, heeft mij altijd
gestoord.
Niet enkel omdat ik de meeste
reclameboodschappen ongeïnspireerd en banaal vind. Ook
wegens de impliciet aanwezige
onderliggende gedachte dat
reclame maken voor koopwaar
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meer waardering verdient dan
het onderwijzen en opvoeden
van kinderen, die nochtans
heten onze toekomst te zijn.
We hebben het vaak over onze
westerse waarden. Welnu,
de financiële honorering van
beroepen houdt ons een spiegel
voor, laat duidelijk zien wat
wij belangrijk vinden en wat
niet, of toch veel minder.
De nederige status van leerkrachten blijkt niet enkel uit
hun loonbriefje. Steeds vaker
spellen ouders leraren de les.
Ouders weten alles beter,
onder meer omdat ze hoger
opgeleid zijn dan de vorige
generatie. En ze vragen van
leraren almaar vaker ouderlijke
taken over te nemen.
Leraren moeten kinderen leren
koken bijvoorbeeld, dat vinden
we tussen de gesuggereerde
eindtermen op school. Kan het
waanzinniger? Misschien weldra ook nog: hoe neem je een
douche, hoe poets je je tanden,
hoe tart je een leraar?
Verder is er de bureaucratie.
En tenslotte het traditionele
misprijzen over de lange vakantie die van het leraarschap
een beroep voor watjes zou

maken. Vaak vraag ik mij af
wie de lieden die over eindeloze vakantietijden zeuren
eigenlijk zijn. Mogelijk niet
de hardste werkers, want wie
graag werkt, meet zijn geluk
niet af aan het aantal vakantiedagen waarover hij beschikt.
Wie smalend doet over het
leraarschap vergeet trouwens
dat je, om goed les te geven,
permanent de evolutie in je
vakgebied moet volgen. Een
leraar die een boek leest tijdens de vakantie is niet altijd
zomaar een boek aan het lezen.
Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) onderneemt, als
minister van onderwijs, lovenswaardige pogingen om het
leraarschap te herwaarderen,
onder meer door de kwaliteit
van de opleiding te verbeteren
en bekwame jongeren ertoe te
verleiden om leraar te worden.
Mooi.
Maar dat lukt pas echt wanneer we onderwijs weer het
belangrijkste van alles vinden.
En wanneer dat blijkt uit onze
daden, niet enkel uit onze
woorden.
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Wat als je ziek bent ?
Mensen hebben duizend wensen, zieken hebben er slechts één… namelijk genezen en dit
zo snel mogelijk.
Maar wat als je toch ziek bent? We gaan
proberen om hier in het kort (dus zeker niet
volledig) de regelgeving hieromtrent op een
rijtje te zetten.

Bezoldigd ziekteverlof

Vastbenoemde personeelsleden bouwen door
de jaren een potje bezoldigd ziekteverlof op.
Men steekt per 12 maanden sociale anciënniteit, 30 kalenderdagen bezoldigd ziekteverlof in het potje. Even hierbij vermelden
dat sociale anciënniteit de som is van de
geldelijke anciënniteit (terug te vinden op
de salarisbrief) en de diensten gepresteerd
voor de baremieke leeftijd (dus voor je 22ste
verjaardag).
Word je ziek, dan kan je putten uit het opgebouwde potje.
Bezoldigd ziekteverlof wordt gelijkgesteld
met een periode van dienstactiviteit wat
betekent dat je recht hebt op salaris.
Merk op dat personeelsleden die minder dan
36 maanden sociale anciënniteit hebben sowieso over 90 dagen bezoldigd ziekteverlof
kunnen beschikken.
In de volgende gevallen wordt het potje
bezoldigd ziekteverlof niet aangesproken:
• Bij een arbeidsongeval, of een
ongeval op de weg naar en van
het werk
• Bij een beroepsziekte
• Bedreiging door een
beroepsziekte en
moederschapsbescherming
• Periodes van TBS wegens ziekte en
onbezoldigd ziekteverlof bij tijdelijkenfwezigheden ten gevolge van een ongeval veroorzaakt door een derde
Wettelijke feestdagen, het weekend, herfst-,
kerst-, krokus- of paasvakantie wordt als
ziekteverlof aangerekend indien men afwezig is wegens ziekte de dag ervoor en de dag
erna.
De zomervakantie wordt als ziekteverlof
aangerekend indien men afwezig is wegens
ziekte gedurende 10 kalenderdagen in een
periode van 15 kalenderdagen voor de zomervakantie EN eveneens afwezig is wegens
ziekte gedurende 10 kalenderdagen in een
periode van 15 kalenderdagen na de zomervakantie. Tenzij men aan de hand van een
medisch attest kan aantonen dat de ziekteverloven voor en na de zomervakantie geen
verband hebben met elkaar.

Tijdelijke personeelsleden

Ook tijdelijke personeelsleden hebben
mogelijk recht op bezoldigd ziekteverlof. Zij

krijgen 1 dag bezoldigd ziekteverlof per 10
salarisdagen als tijdelijke.
Bij aanstelling voor een volledig schooljaar hebben ze recht op 30 dagen bezoldigd
ziekteverlof.
Indien men geen recht meer heeft op bezoldigd ziekteverlof (omdat bijvoorbeeld het
potje leeg is), vallen ze terug op een vervangingsinkomen van het ziekenfonds. Vanaf
dan tellen die dagen ook niet meer mee voor
de opbouw van de anciënniteit.

directeur, het personeelslid zelf (bijvoorbeeld om toelating te krijgen om naar het
buitenland te gaan), het bevoegd werkstation
en het controleorgaan. De controle gebeurt in
principe thuis of op de opgegeven verblijfplaats en kan alle dagen van de week gebeuren tussen 8 en 21 uur.
Het kan eventueel ook bij de contralearts.
Bijvoorbeeld wanneer het personeelslid op
het ogenblik dat de controlearts zich aanmeldt, niet thuis is.
De controlearts kan beslissen dat de afwezigheid gerechtvaardigd is en dat zal hij dan
Verplichtingen personeel
• Wanneer men ’s morgens het werk aan- meedelen door middel van een document dat
de patiënt dient te ondertekenen.
vat, maar later ziek wordt en daardoor
het werk moet verlaten, geldt dit niet als Hij kan uiteraard ook de afwezigheid niet
gerechtvaardigd
vinden. In dat
afwezigheid wegens ziekte.
geval
dient
het personeels• Bij afwezigheid wegens ziekte voor één
lid
het werk te
dag hoort men onmiddellijk de directeur
hervatten op de
te verwittigen. Er is voor die dag geen
eerstvolgende
attest vereist. Het is wel mogelijk
werkdag
of de
dat er controle komt. Merk dus
dag
bepaalt
door
op dat men die dag de
de
controlearts.
woonplaats niet mag
Gaat het personeelslid niet
verlaten,
akkoord
met die beslissing van de
tenzij men
controlearts,
dan nog is men verplicht
zijn
het
door
de
controledokter
opgemaakte
afdocument
te
ondertekenen.
Men neemt dan
wezigzo
snel
mogelijk
contact
op
met de behanheid kan
delende
geneesheer
die
op
zijn
beurt binnen
staven met een
de
24
uur
na
de
beslissing
de
controlearts
gerechtvaardigde medische reden. Dus is het aan contacteert.
te raden om het kasbonnetje van de Dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel gaan
apotheker te vragen. Wanneer men naar beide artsen akkoord en dient het personeelslid het werk te hervatten. Ofwel gaan ze niet
de dokter is geweest, heeft men uiterakkoord en wordt er een scheidsrechter aanaard vanzelf een bewijs.
gesteld.
De kosten daaraan verbonden zijn
• Bij afwezigheid wegens ziekte voor
voor
de
rekening
van de verliezende partij.
meer dan één dag moet men uiteraard
ook onmiddellijk de directeur verwittigen, daarna zo snel mogelijk een afweOnregelmatigheden
zigheidsattest aan de directie bezorgen,
• Directeur niet verwittigen
het medisch attest naar het controleor• Vereiste attesten niet of te laat opsturen
gaan sturen.
• Eerste 24 uur niet beschikbaar zijn
• Indien men in verschillende scholen
• Zich niet onderwerpen aan de controle
tewerk gesteld is, dient elke directeur
• Geen gevolg geven aan de beslissing
een afwezigheidsattest te ontvangen. Het
van de controlearts of van de scheidscontroleorgaan hoeft slechts één merechter
disch attest te krijgen. Bij afwezigheid
Sancties kunnen dan zijn: onwettig afwewegen ziekte voor meer dan één dag
zig, zonder recht op salaris.
moet men de eerste 24 uur thuisblijven
Merk op dat het ondertekenen van het docu(tenzij voor een gerechtvaardigde medi- ment van de controlearts verplicht is. Ook
sche reden).
wanneer men niet akkoord gaat met zijn
• Vrijwillig vervroegd hervatten kan, maar beslissing. Niet tekenen staat gelijk met het
dan moet wel de directie daarvan op de
weigeren van de controle.
hoogte gebracht worden.
Controleartsen moeten zich spontaan legitimeren. Het personeelslid heeft het recht om
Controle
ernaar te vragen.
Bij ziekte moet men er rekening mee houden dat de mogelijkheid op controle van de
controlearts bestaat.
Controle kan er komen op initiatief van de
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(Samenvatting van de infoavond gebracht door
Johan Gonnissen en Marleen Vanherle)
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Provinciale vormingen
Ook tijdens het komende schooljaar zal het COV weer een aantal vormingen
organiseren waaraan al onze leden kunnen deelnemen. In onderstaand tabelletje
vindt u waar en wanneer die doorgaan en waarover ze zullen gaan:

Vorming

Minder werken
Minder werken
TADD en VB
Verloven
Einde loopbaan

Locatie

ACV Hasselt
Reppel
ACV Hasselt
(mogelijk in Zolder)
ACV Hasselt

Onze plek vol vuur
Er is dat oude verhaal over Mozes,
die als kleine jongen gered werd uit zijn rieten
mandje,
opgevoed werd aan het Egyptisch hof,
later een Egyptenaar doodde en daarom wegvluchtte.
Mozes werd dan schaapherder bij zijn schoonvader.
Op een dag gaat zijn aandacht naar een braamstruik
die in brand staat in de woestijn en blijft branden.
Hij komt naderbij en hoort een Stem:
‘De plaats waar je staat is heilige grond’
en ‘Ik zend jou om je volk uit ellende te bevrijden’.
Is ook de plaats waar jij staat ‘heilige grond’?
Brandt er een vuur dat jou aansteekt?
Wij zijn bezig met de toekomst van kinderen.
Hun geest en hun hart is open.
Zij zien alles wat je doet.
Zij voelen aan wat jou bezielt.
Zij gaan mee met wat stroomt in jou.
Kinderen in jouw klas en school:
zij zijn de heilige grond,
waarvoor wij onze schoenen uitdoen.
Wij proberen op kousenvoeten met hen om te
gaan,
om hen niet te kwetsen, maar te doen ontkiemen.
Zij doen in ons het vuur ontvlammen
en wij kunnen hopelijk even hun levensweg
verlichten.
Mogen onze kinderen heilige grond zijn.
Mogen zij in ons een vuur opwekken.
Naar hen worden wij gezonden.
Voor wie gelooft klinkt daar Zijn Stem.
Zijn Stem in ons eigen binnenste
die toch van dieper en van elders komt.
Want ook dat is een heilige plek,
waar een vuur kan branden.
Mag het vuur van binnen niet doven,
in wie of hoe dan ook.
(Rik Renckens)
Samensteller en vormgever van dit koeriertje: Freddy VAES

Datum

12 december 2016
30 januari 2017
20 februari 2017
24 april 2017
15 mei 2017

Dienstbetoon
Heb je vragen of problemen over
onder meer contracten, de prestatieregeling, opbouw vaste benoeming,
deeltijds werk, ziekte of zwangerschapsverlof, reaffectatie, ... Wij
lossen die graag voor je op.
Naast het telefonisch dienstbetoon
of dienstbetoon per mail, kan je ook
vlot terecht bij onze dienstverleners
op een zitdag in jouw buurt. Dat
kan enkel op afspraak.
Zo voorkomen we lange wachtrijen.
Eerste dinsdag van elke maand
15.00-18.00 uur

6 september 2016, 4 oktober 2016, 6 december
2016
3800 Sint-Truiden ACV, Luikersteenweg 7
3920 Lommel ACV, Kerkstraat 15

Tweede dinsdag van elke maand
15.00-18.00 uur

13 september 2016, 11 oktober 2016, 8 november
2016, 13 december 2016
3500 Hasselt ACV, Mgr. Broekxplein 6

Tweede woensdag van elke maand
14.00-17.00 uur

14 september 2016, 12 oktober 2016, 9 november
2016, 14 december 2016
3740 Bilzen ACV, Stationlaan 44

Derde dinsdag van elke maand
15.00-18.00 uur

3630 Maasmechelen ACV, Heirstraat 249

Vierde dinsdag van elke maand van
15.00-18.00 uur

27 september 2016, 25 oktober 2016, 22 november 2016
3600 Genk ACV, Dieplaan 19
3960 Bree ACV, Grauwe Torenwal 13

Vierde woensdag van elke maand van
15.00-18.00 uur
28 september 2016, 26 oktober 2016, 23 november 2016
3580 Beringen ACV, Koolmijnlaan 133

Maak een afspraak via
tel 02-244 36 66
blz. 8

Bestuur van kring Genk
Freddy Vaes
voorzitter
tel.: 089 24 72 63
freddy.vaes@telenet.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

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

Wendy Baerts

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

School
Oud-Waterschei

Mietje Baeten

Zwartberg

Marielle Bastiaens

Veldwezelt

Laurent Bijnens

Zutendaal

Peter Boelen

Zutendaal

Esther De Vos

School met de bijbel

Viviane Eerdekens

Mater Dei Genk

Carina Geurts

Veldwezelt

Lou Willems
Ere-voorzitter en bestuurslid
tel.: 0476 58 01 66
louwillems48@gmail.com

Ria Gregoor

Sledderlo

Ilse Hendriks

Lanaken

Guido Maenen

Gellik

Jos Mercken

Vrije basisschool As

Mien Ramakers
Kringvakbondsafgevaardigde
tel.: 089 30 65 38
mien.r@bsow.be

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

Yvo Thys

Zwartberg

Guy Tips

Broederschool Genk

Freddy Vaes

Driehoeven

Elke Van Diest

Mater Dei Genk

Hilde Vanalken

Winterslag

Anny Vanderlinden

Zutendaal

Anja Schrijvers
Afgevaardigde administratieven
0476 32 49 03
anjachrijvers@gmail.com
Vital Nijst
Afgevaardigde pedagogische commissie
089 61 22 69
vital.nijst@deparelzutendaal.be
Christel Moors
Afgevaardigde kleuteronderwijs
089 71 82 52
christelmoors@hotmail.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, Christiane Peeters, Rob Peters, Heid Severijns, Carmen
Vanholzaets, Marita Vanloffelt, Marleen Vrancken, Inez Wahlen, Inge Willems

blz. 9

