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Kringkoeriertje

W

e schrijven 10 maart 2020 ! De dag waarop er een eerste dodelijk slachtoffer in ons land
wordt gemeld ten gevolge van COVID-19. Grote paniek. Maatregelen dringen zich dringend op. Scholen worden
gesloten. Dat ik dit na een carrière van 40 jaar nog mag meemaken. Even doorbijten, dachten we toen. We
zijn nu meer dan een jaar later en weten wat er ondertussen al allemaal is gebeurd. Het aantal COVID-doden is nog elke
dag immens. We zijn er zelfs al een beetje immuun voor geworden. Toch zeker als het leed ons niet meteen of dichtbij
raakt. De vaccinaties moeten perspectief bieden. Al hebben we ondertussen begrepen dat dit voor de meesten onder ons
niet meer voor dit schooljaar zal zijn. Sinds die eerste lockdown, nu al zo lang geleden, is het schoolleven niet meer wat
het geweest is. Normaal doen (!) is er niet meer bij. En nochtans is het dat waar we allemaal naar snakken. Laten we hopen
dat we tenminste volgend schooljaar min of meer normaal (!) kunnen aanvatten. Al durf ik persoonlijk daar wel eens aan
twijfelen. Maar laten we naar het half lege glas kijken alsof het half vol is. Hoop doet leven.

GOK-middelen

Via een onderwijsdecreet wordt het GOK-beleid aangepast. Dat
is toch het plan van de Vlaamse regering. Ongetwijfeld moet er
over de inhoud nog onderhandeld worden want met wat er momenteel op tafel ligt kan het COV zich niet akkoord verklaren.
Met wat er vandaag op tafel ligt komen er twee wijzigingen.
Basisscholen kunnen niet langer zelf beslissen wat ze met de
GOK-middelen doen. Die moeten vanaf volgend schooljaar
gebruikt worden voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.
Daarnaast zullen voor het buitengewoon en secundair onderwijs
de middelen jaarlijks toegekend worden. Nu wordt driejaarlijks
een foto van het schoolprofiel genomen. Op basis daarvan krijgt
de school dan middelen voor drie jaar. Dat wordt nu veranderd
naar een jaarlijkse foto.
Het COV heeft haar bemerkingen. “Sommige maatregelen zijn
net één op één af te meten. Voor leerlingen met zorgnoden en
kwetsbare jongeren is er nood aan een geïntegreerd zorg- en
gelijkekansenbeleid. Dit moet mogelijk blijven”, benadrukt Marianne Coopman, hoofd van het COV. “Voor scholen die flirten
met de drempel van kwetsbare leerlingen, is dit slecht nieuws:
zij kunnen het ene jaar wel middelen krijgen, en het jaar nadien
niet. Zo wordt het moeilijker om een langdurig beleid uit te
bouwen.”
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Sneller vast benoemd

Zopas stelden minister Weyts en de sociale partners de nieuwe regeling voor over
vaste benoeming, TADD en evaluatie.
Startende personeelsleden zullen sneller
voorrang kunnen verkrijgen voor een aanstelling en vaste benoeming. De opvolging
van het functioneren van alle personeelsleden zal zich toespitsen op coachen en
begeleiden.
Als het functioneren misloopt, zijn er
duidelijke regels om het personeelslid te
evalueren.(hierover vind je verder in dit
koeriertje meer informatie).
Een tijdelijk personeelslid dat het TADDrecht verworven heeft en 360 dagen dienst
heeft bij het schoolbestuur komt in aanmerking voor vaste benoeming. Als er een
vacature is kan een startend personeelslid
op die wijze mogelijk al in het tweede
schooljaar van tewerkstelling vast benoemd worden. Dat verhoogt de werkzekerheid voor startende personeelsleden.
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Einde van de paaspauze
Na de paasvakantie starten de scholen weer volledig
op met maximale veiligheidsmaatregelen. Ventilatie,
afstand houden, mondmaskers vanaf vijfde leerjaar,
klasgroepen van elkaar scheiden en digitaal vergaderen zijn de codewoorden. Naast de al geldende maatregelen betekent dit concreet:
•
•

De refter kan terug open.
Daguitstappen worden ook binnen toegelaten op
voorwaarde dat het vervoer georganiseerd wordt
binnen de klasgroep en er geen gebruik gemaakt
wordt van het openbaar vervoer.
Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn niet
mogelijk tem 16 mei 2021. Buitenlandse uitstappen kunnen niet tem 31 mei 2021.
Contacten tussen volwassenen worden maximaal
beperkt.
De leraarskamer verhuist zo veel als mogelijk
naar buiten.
Speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere
klasgroepen
Aan personeelsleden die tewerkgesteld zijn in
verschillende scholen, wordt gevraagd om zich
te beperken tot 2 scholen.
Essentiële derden zijn op school toegelaten als er
geen digitale alternatieven zijn.
Vergaderingen kunnen enkel digitaal doorgaan.
Er werd voor het tweede trimester 13 miljoen
uitgetrokken voor veiligheidsmaatregelen zoals
mondmaskers,, ventilatie, CO2-meters,… en ook
voor snelle infrastrutuurinvesteringen via Agion.
Ook in het derde trimester worden bijkomende
middelen voorzien in dezelfde ordegrootte.
De monsmaskerplicht voor leerlingen van het
5de en 6de leerjaar blijft behouden.

Het COV benadrukt dat het cruciaal is om het fy-

sieke én mentale welzijn van het personeel te bewaken. Het is goed dat onderwijspersoneel terecht zal
kunnen in de 45 testcentra voor een sneltest en dat
er vanaf mei in de scholen zelftesten verspreid worden zodat het personeel zich twee keer per week kan
testen. Op die manier wordt er preventief gewerkt
om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te
beperken. Het COV wijst er ook op dat telewerk of
digitaal werken nog steeds verplicht is waar mogelijk. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de administratieve functies in de scholen en voor alle personeelsvergaderingen of andere vormen van overleg.
Marianne Coopman: “Tegelijkertijd benadrukken
we samen met de virologen dat als scholen terug
open gaan, er zo goed als geen ruimte kan zijn voor
andere versoepelingen in de samenleving, zolang
de cijfers niet duidelijk in de goede richting gaan.
Anders wordt het dweilen met de kraan open en zijn
onze personeelsleden de dupe. De overheid moet
verantwoorde keuzes nemen en de gevolgen van die
keuzes nauwkeurig monitoren.”
Daarbij aansluitend blijft het COV aandringen op
een prioritaire vaccinatie van het onderwijspersoneel, dat opnieuw onmisbaar blijkt te zijn in onze
samenleving.

Ledenvorming over verlofstelsels

Vakbondspremie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Op 18 maart organiseerde de provinciale afdeling een vormingsavond over verlofstelsels. Die vond uiteraard ‘online’
plaats. Dat er nog steeds heel veel nood is aan het nemen van
verlofstelsels bleek uit de talrijke inschrijvingen. Iets wat ons
toch de wenkbrauwen moet doen fronsen. Blijkbaar hebben
meer en meer onderwijsmensen er nood aan om minder te
werken om zo hun werk en privéleven op een goede manier te
kunnen blijven combineren. Iets om over na te denken.
In totaal namen 160 leden deel aan deze vorming waarin onze
inspraakbegeleider Johan Gonnissen van naaldje tot draadje
uitlegde wat de mogelijkheden zijn. Wie dit wilde, kon een
loonberekening (bij het nemen van een verlofstelsel) laten
maken.
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Zoals vorig jaar valt het formulier voor aanvraag van de vakbondspremie bij de meeste leden niet meer in de brievenbus.
Het wordt je digitaal bezorgd via MIJN ONDERWIJS waar je
het kan downloaden. Eens dat gebeurd moet het correct worden
ingevuld (in drukletters), je rekeningnummer invullen, ondertekenen vooraf gegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’. Er wordt
ook gevraagd om een groene sticker (waarop je lidnummer
vermeld staat) op de ACHTERKANT te kleven. Mocht je geen
stickers meer hebben kan je die via de site van het COV bestellen. Of het volstaat om je lidnummer op de achterkant van het
aanvraagformulier te noteren. Eens dat allemaal in orde bezorg
je het zo snel mogelijk aan uw vakbondsafgevaardigde van uw
school of aan de verantwoordelijk van uw kring.
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Kwetsbare leerlingen
Kwetsbare kinderen ! We hebben er vooral het laatste jaar de
mond van vol. We mogen hen
niet uit het oog verliezen. Dat
mochten we vroeger niet. Dat
mogen we nu nog altijd niet.
En jawel... het gevaar bestaat
inderdaad dat ze van onze radar
verdwijnen indien ze niet naar
school mogen. Dus wat dat
betreft zijn we zonder twijfel
allemaal mee.
Maar blijkbaar hebben we ons
(of vooral zij die het beleid
moeten maken) voor corona
toch iets minder zorgen gemaakt over die kwetsbaren. Dat
blijkt uit een onderzoek van
vzw Krijt bij 1.139 leerlingen,
dat de krant Het Belang van
Limburg op 14 april toelichtte
en waaruit blijkt dat heel wat
leerlingen hun ouders moeten
helpen bij het betalen van de
schoolkosten.
Het onderzoek is gebaseerd
op leerlingen vanuit de derde
graad secundair en dus niet
meteen van toepassing op onze
doelgroep van kinderen.
Tijdens de enquête kregen de
bevraagde leerlingen de volgende zes vragen. Achter elke
vraag plaatsen we het percentage van leerlingen dat ja (of
soms) antwoordde:

Moet jij helpen om de
gewone schoolkosten te
betalen?

ja: 7,44 %

Moet jij zelf de nietverplichte activiteiten of
meerdaagse uitstappen
betalen?

ja: 10,45 %

Heb je al eens op school
aan iets niet deelgenomen
omdat je ouders (of jezelf)
het niet konden betalen?

ja: 7,85 %

Heb je je ooit al eens ziek
gemeld of een excuus verzonnen voor een uitstap/
activiteit omdat jij of je
ouders deze te duur vonden?

ja: 11,48 %

Kan je thuis voldoende
gebruik maken van een
computer en internet om
je huistaken te maken?

nee: 18,40 %

Heb je thuis een rustige
plek om te studeren?

nee: 21,17 %

TADD
Vanaf 1 september 2021 wijzigt de
TADD-regelgeving alweer. Maar dit
schooljaar gelden nog dezelfde regels
als vorig schooljaar.
Om TADD-recht te kunnen verwerven op
1 september 2021 moet het personeelslid
op 30 juni 2021 580 dagen dienstanciënniteit hebben opgebouwd in hetzelfde

Om het lerarentekort tijdens corona op te
vangen, maakt minister Weyts geld vrij om
mensen met een onderwijsdiploma voor de
klas te krijgen: (tijdelijk) werklozen, deeltijds werkenden, en ook gepensioneerden.
Het enige probleem? Gepensioneerden
jonger dan 65 dreigden hun pensioen te
verliezen als ze op deze oproep ingingen,
omdat ze dan te veel zouden bijverdienen.
Het COV merkte dit gelukkig op, en op
onze vraag werden de regels aangepast.
Alle gepensioneerden kunnen nu onbegrensd bijverdienen. Want alle helpende
handen zijn welkom!

Helpende handen

Er werd 10 miljoen vrijgemaakt voor exta
helpende handen. Na de krokusvakanite
konden kandidaten zich aanmelden. De
extra helpende handen komen uit verschillende hoeken, zo blijkt uit een steekproef
bij de scholen. De helft zijn leerkrachten
die maar een deeltijdse opdracht hebben. In bijna een derde van de gevallen
gaat het om mensen die een pedagogisch
bekwaamheidsattest hebben, maar nog
geen les gegeven hebben of al jaren geen
les meer geven. In 13 procent van de
gevallen gaat het om gepensioneerde
leerkrachten die tijdelijk terugkeren.
Nog eens 8 procent zijn leerkrachten die
bijvoorbeeld overuren presteren.

ambt binnen de scholengemeenschap en
daarvan moet het 400 dagen effectief
hebben gepresteerd. Het verwerven van
het TADD-recht is gekoppeld aan een
beoordeling van de eerste evaluator (de
directeur) als sluitstuk van het traject van
opvolging en coaching, de zogenaamde
en verplichte aanvangsbegeleiding. Bij
een beoordeling met werkpunten zal het
personeelslid 200 bijkomende dagen effectieve prestaties moeten leveren. Tijdens
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die periode is er een verlengd traject van
aanvangsbegeleiding dat focust op de
werkpunten. De uiterste datum van beoordeling is 30 juni maar dat valt moeilijk te
rijmen met de kandidaatstelling die voor
15 juni moet gebeuren. Maak dus afspraken om de beoordeling zeker tegen begin
juni af te ronden.
Indien er op 30 juni geen beoordeling is
gebeurd, verwerft het personeelslid automatisch op 1/9/2021 TADD-recht.
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Corona... het houdt ons in de ban. Het beestje maakt het ons moeilijk. Soms bijna
onmogelijk. Velen onder ons zijn bang. We verlangen zo hard naar het normale. Ook
op school. Vandaar onze smeekbede om prioritair gevaccineerd te worden. Zelfs
tegen beter weten in. Bovendien veranderen de regels vaak wekelijks, om niet te
zeggen dagelijks. Wie kan het nog allemaal volgen? Maar we doens ons best.

Misverstanden omtrent
coronamaatregelen

Wat zijn
essentiële derden ?

Door de voorzorgsmaatregelen te volgen, bescherm je de gezondheid van je leerlingen en die van jezelf. Deze regels kennen we
intussen allemaal. We zetten ze toch nog eens allemaal op een
rijtje
De 6 basisregels:
1. Hoest en niest altijd in je elleboog
2. Was je handen regelmatig met water en zeep
3. Blijf zeker thuis als je ziek bent
4. Draag een mondmasker in de klas en op de speelplaats
5. Hou 1,5 meter afstand van anderen
6. Verlucht en ventileer je klas zoveel mogelijk

Essentiële derden zijn externe medewerkers
die essentieel zijn voor een goede werking
van de school. Essentiële derden krijgen in
elke fase toegang tot de school voor de taken
die ze moeten uitvoeren en niet eenvoudig
op afstand kunnen.
Essentiële derden leven alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige
samenleving.
Voorbeelden van essentiële derden zijn:
• CLB
• Ondersteuners
• De pedagogische begeleiding
• Nascholers
• De leraren in opleiding
• Vrijwilligers (bv. leesouders)
• Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
• Ondersteuningsnetwerken
• Nascholers
• Onderhoudsfirma’s
• Onderwijsinspectie
• Verificateurs
• ...
De voorbeelden zijn niet-limitatief en
kunnen door een school uitgebreid of
ingeperkt worden na risicoanalyse. Of
toegang tot de school nog mogelijk is, is
ook afhankelijk van de lokaal genomen
maatregelen.
Ga altijd eerst na of er mogelijkheden zijn
om de school op een alternatieve manier dan
via fysiek contact te ondersteunen. Nodig de
derden uit om daarover mee na te denken.
Ga ook na hoe je kan voorkomen dat essentiële derden kort na elkaar in verschillende
klasgroepen terechtkomen.
Maak duidelijke afspraken met derden (catering, schoonmaak, leverancier, ondersteuningsnetwerken …) en communiceer die
schriftelijk. Hou bij deze afspraken rekening
met het onderscheid tussen de essentiële en
de niet-essentiële derden (bv. niet-dringende
leveringen).

Enkele MISVERSTANDEN DIE LEVEN.
Onderstaande mythes KLOPPEN NIET.
1. Ik moet geen mondmasker dragen als ik tijdens de les voldoende afstand houd van de leerlingen en het lokaal voldoende verlucht is.
2. Tijdens pauzes in de leraarskamer kan ik het mondmasker
aflaten en hoef dan geen afstand te bewaren
3. Ramen en deuren mogen gesloten blijven op
koudere dagen
4. Een face shield of plexiglas vervangt het mondmasker

Mogen leerlingen zingen in de
klas?
(Les)activiteiten waarbij leerlingen zingen, gaan best buiten door.
Indien dat niet lukt, heb je extra aandacht
voor ventilatie en verluchting en dragen
leerlingen indien mogelijk best mondmaskers.

de

Corona-ouderschapsverlof
Tijdens de periode die loopt van 11 mei 2020 tot en met 30 september 2020 konden personeelsleden in het onderwijs corona-ouderschapsverlof opnemen. Sinds 1 oktober 2020 is dat niet meer
mogelijk, want het verlof werd niet verlengd.
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Mogen oudercontacten en pedagogische studiedagen
op school?
Oudercontacten, klassenraden en pedagogische studiedagen moeten hoe dan ook online plaatsvinden in fase
oranje. Andere activiteiten voor volwassenen moet je in deze oranje maximaal contactloos, dus digitaal, organiseren.
Enkel bijeenkomsten die de school als essentieel beschouwt voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan. Ga echter ook voor deze bijeenkomsten altijd eerst na of er contactloze alternatieven zijn.

Kan een personeelslid dienstvrijstelling krijgen om zich
te laten vaccineren?
•
•

•
•

Het personeelslid ontvangt van het Agentschap Zorg en Gezondheid een persoonlijke uitnodiging via sms,
brief of e-mail.
Valt de uitnodiging samen met de aanwezigheid op school, dan heeft het personeelslid recht op dienstvrijstelling voor de tijd die nodig is om de vaccinatie te krijgen, inclusief de verplaatsing. Dat geldt ook voor de
tweede vaccinatie. Maak lokaal afspraken over de praktische organisatie op school. Valt de uitnodiging tot
vaccinatie niet samen met de aanwezigheid op school, dan heeft het personeelslid geen recht op dienstvrijstelling.
De afwezigheid hoeft niet geattesteerd te worden.
Goed om weten: dit is geen dienstverplaatsing. Het personeelslid kan geen aanspraak maken op de arbeidsongevallenverzekering bij een eventueel ongeval.

Welk attest moet een personeelslid aan de school bezorgen bij afwezigheid wegens ziekte?
Personeelsleden kunnen hun afwezigheid wegens ziekte voortaan bewijzen met het gebruikelijke standaardattest
van de huisarts. De 2 specifieke modellen voor onderwijs, het medisch attest en het afwezigheidsattest, hoeven
tijdelijk niet meer ingevuld te worden. Zo worden overbevraagde huisartsen minder belast.
Het personeelslid bezorgt het standaardattest aan zijn of haar school. Het is niet nodig om een attest te sturen
naar het controleorgaan Certimed. De school heeft de mogelijkheid om een controle aan te vragen bij het controleorgaan op basis van het afgeleverde standaardattest.
Deze maatregel geldt tot herroeping.

Sneltestcentra
Sinds 1 maart zijn er in Limburg zes sneltestcentra
actief. Bij een besmetting op school kunnen leerlingen en leerkrachten met een hoog risicocontact daar
getest worden. Deze centra zijn in Beringen, Pelt,
Bocholt, Hasselt, Genk, St.-Truiden, Maaseik, Maasmechelen en Tongeren (vanaf 16 maart).
In principe is de uitslag van zo’n sneltest na vijftien
minuten gekend. Maar de vrijwilligers zijn niet gemandateerd om die uitslag mee te delen. Wie positief
test, krijgt daarom pas één dag later een telefoontje
van het CLB. Hoort u niets, dan is de test negatief.
De vraag wordt daaromtrent terecht gesteld wat dan
de meerwaarde van zo’n sneltest is.
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Zomerscholen
De Vlaamse regering voorziet komende zomer 10 miljoen euro subsidies voor scholen
die opnieuw een zomerschool willen inrichten.
Dat wordt gezien als één van de remedies om
de leerachterstand weg te werken. Afgelopen
zomer, na de eerste lockdown, namen 7.521
leerlingen op 226 locaties deel aan een zomerschool. Het gaat om onderwijs op maat, gekoppeld aan sport en spel. Vlaanderen maakt nu
opnieuw budget vrij voor de zomerscholen.
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Getuigenis van een directeur
Corona-uitbraken op school… ze
zijn schering en inslag. Na een
jaar is het in de lagere scholen
nog nooit zo erg geweest. En je
zal maar directeur zijn wanneer
het beest in uw school zijn intrede
doet.
Hier een getuigenis van één van
onze directeurs waarin velen van
haar collega’s zich ongetwijfeld
zullen in herkennen.
“Dankzij ontzettend grote inspanningen hebben we het beestje een
jaar buiten kunnen houden. Maar
plots was het er. En dan begint de
mallemolen te draaien. Vanaf ‘s
morgens zijn we bezig geweest met
het inwinnen van info over hoe
het verder moet en wat de stappen
zijn, verwittigen van personeel
en alle nodige instanties. Ouders
telefoneren, brieven opstellen ...
Die dag rond 19.30 uur vertrokken op school, thuis vlug gegeten
en dan terug achter de computer
om mails van ongeruste ouders te
beantwoorden.

Naar een interimaris zoeken doe
ik al niet meer sinds vorige week.
Na meer dan 50 telefoons moet je
helaas constateren dat er niemand
meer te vinden is.
Op school vertrekken tijdelijken
naar andere scholen waar ze voor
een langere tijd kunnen werken.
Door de nieuwe regels kijken de
tijdelijken ook waar ze het snelst
TADD worden en benoemd kunnen
worden (in uren die er niet zijn).
In ieder geval waren er op dat moment 40 lestijden die niet konden
worden ingevuld op onze school.
Tussendoor moest ik constateren
dat er een besmette leerkracht
niet de juiste van de dokter had
ontvangen. Overal staat geschreven dat indien je positief bent je
tien dagen in quarantaine moet
vanaf de vaststelling en drie dagen
symptoomvrij moet zijn vooraleer
je terug mag werken. De leraar
kreeg van haar dokter een vrijstelling van 1 week. Moeten we er
dan ook nog de job van de dokter
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bijnemen?
De zorgcoördinator is als sinds
begin januari uit. Die taak heb
ik er voorlopig zelf bijgenomen.
Nooit keken leraars meer uit naar
een vakantie. Voor mij begint de
dag met; hopelijk is iedereen er
nog, hoe krijg ik alles georganiseerd? Elke dag is verrassend.
Ik hoop dat men eens nadenkt
en ook personeel op school een
vaccin gunt. We zien wel wat de
toekomst brengt. Gelukkig zijn er
die kleine mooie momenten. Zoals
een kleuter die me een tekening
brengt met de boodschap: ‘voor
Juf Rita want jij bent de baas van
de school.’
En als je baas wil zijn, moet de dat
waar maken in goede en kwade
dagen. Maar ik ga niet te veel
klagen en zagen. Het is woensdagnamiddag en ik werk op school
rustig mijn administratie bij.”
Juf Rita
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Warme handen

Even leek het alsof ondersteuners niet meer op
school mochten komen als essentiële derden.
Na ingrijpen van de vakbonden is dit rechtgezet. Ondersteuners mogen nog op school komen, als ze zich beperken tot 1 school. Probeer
wel altijd eerst een digitaal alternatief te vinden, en blijf de veiligheidsmaatregelen respecteren.

WAARBORG???

Een sleutel, een badge, een laptop … Soms wordt op school
een waarborg gevraagd voor materiaal. Maar wist je dat dit
eigenlijk niet mag?
Je kan nooit verplicht worden om te betalen om toegang te krijgen tot je werkplek of tot het materiaal dat je nodig hebt voor je
werk. Ook niet in de vorm van een waarborg.
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Net begonnen en... het is al zes uur ‘s avonds.
Net aangekomen op maandag en het is al vrijdag.
... en de maand is al voorbij
... en het jaar is bijna voorbij.
... en al 40, 50 of 60 jaar van ons leven zijn voorbij.
... en we beseffen dat we onze ouders verloren
hebben, vrienden.
en we beseffen dat het te laat is om terug te
gaan...
Dus... laten we toch proberen te genieten van de
tijd die we nog hebben...
Laten we niet stoppen met zoeken naar activiteiten die we leuk vinden...
Laten we wat kleur in ons grijze bestaan zetten...
Laten we lachen naar de kleine dingen van het
leven.
En toch moeten we rustig blijven genieten van
deze tijd die we nog hebben.
Laten we proberen de “na” te elimineren...
Ik doe het daarna...
Ik zeg daarna...
Ik zal er later over nadenken...
We laten alles achter voor later alsof “daarna”
van ons is.
Want wat we niet begrijpen is:
daarna wordt de koffie koud...
daarna veranderen de prioriteiten...
daarna is de charme verbroken...
daarna gaat de gezondheid voorbij...
daarna worden de kinderen volwassen...
daarna worden de ouders ouder...
daarna worden de beloftes vergeten...
daarna wordt de dag de nacht...
daarna eindigt het leven...
En dan is het vaak te laat....
Dus... laten we niets achter voor later...
Want ondertussen kunnen we de beste momenten
verliezen,
de beste ervaringen,
beste vrienden,
de beste familie...
De dag is vandaag... Het moment is nu...
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Open brief van de vakbonden aan de premier
Hieronder de open brief van
de onderwijsvakbonden aan
onze premier. Want ons onderwijspersoneel verdient een
prioritaire vaccinatie!
Beste Minister De Croo
Wat als er geen onderwijspersoneel
meer zou zijn? Na een woelig coronajaar is er niemand die er nog aan twijfelt: de onderwijsinstellingen vervullen
in onze samenleving een cruciale rol.
Het zijn plaatsen waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen altijd welkom
zijn, waar ze samen leren en samen
leven, vriendschappen voor het leven
smeden, zich optrekken aan gedreven
leerkrachten en een bagage meekrijgen
die hen in staat stelt om zelfstandig hun
verdere toekomst uit te bouwen.
Toen dat vorig jaar midden maart weg
viel, voelden we allemaal hoe het
mentale welzijn van onze kinderen en
jongeren een zware deuk kreeg. Tegelijkertijd ondervonden ook ouders
en werkgevers hoe cruciaal de rol van
onderwijs wel is. Gezinnen kregen het
afstandsonderwijs vaak niet geregeld,
bijvoorbeeld bij gebrek aan plaats of
gebrek aan digitale middelen. Ouders
ondervonden ook dat les geven toch
niet zo eenvoudig was. En telewerken
met de kinderen thuis was niet vanzelfsprekend. Het onderwijspersoneel
haalde ondertussen alles uit de kast om
iedereen bij de les te houden maar kon
niet voorkomen dat sommige leerlingen
toch van de radar verdwenen. Een situatie waar we niet naar terug willen!
We doen er met z’n allen dan ook
terecht alles aan om onze onderwijs-

instellingen zo lang mogelijk open te
houden. Maar als we daar als samenleving echt achter staan, als dat echt
de keuze is die de overheid wil maken,
dan moeten die overheid er ook alles
aan doen om van die plaats een veilige
werkplek te maken voor het personeel
dat daar dag na dag het beste van zichzelf geeft.
Daar wringt vandaag het schoentje. Juf
Patricia die in drie kleuterscholen kinderverzorgster is, heeft op dit moment
noodgedwongen meer dan 200 knuffelcontacten. Er moeten immers mondjes
afgeveegd worden, pampers ververst,
kapotte knieën verzorgd, tranen gedroogd, snotneusjes afgekuist. En
vooral: er moet aan die kleuters geborgenheid gegeven worden, daar hebben
ze recht op. Dat doe je niet op anderhalve meter afstand. Meester Bart, 60
jaar, ziet uit voorzorg zijn eigen kleinkinderen niet meer, maar staat wel elke
dag middenin een klas 8-jarigen. Juf
Yasmine geeft les in het buitengewoon
onderwijs en telt al lang de keren niet
meer dat ze in de klas te maken krijgt
met niezende of snotterende leerlingen
die geen afstand kunnen houden. Meneer Peeters geeft wekelijks zijn lessen
aardrijkskunde aan 250 verschillende
leerlingen – van klasbubbels gesproken
– en mevrouw Hermans doet reftertoezicht bij 150 pubers van 14 tot 16 jaar
die eten en drinken en lachen en roepen. Meneer Mertens staat vlak naast
zijn 18-jarige lassers en houdt hun hand
vast om de goede weg van de lastoorts
aan te geven.
Het zijn maar enkele van de verhalen
die dagelijks uit elke onderwijssector
in onze mailbox belanden. We moeten
durven erkennen dat het virus ook onze
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scholen binnendringt en de gezondheid
en welzijn van het personeel bedreigt.
Het zal u ook niet verbazen dat het
personeel van onze scholen op zijn
tandvlees zit. Ze voelen zich ondergewaardeerd: cruciaal om de scholen
open te houden, niet cruciaal genoeg
om eerst gevaccineerd te worden. Ze
houden koste wat het kost de scholen
open, ook al is soms tot een derde van
het personeel afwezig. Vervangingen
vinden directeurs al lang niet meer. Dat
heeft een niet te miskennen impact op
al wie nog aan het werk is maar zeker
ook op de onderwijskwaliteit. Leerachterstand is een hot item in het publieke
debat. Scholen laten draaien met een
tekort aan personeel zal die leerachterstand alleen maar groter maken.
Alle leeftijdsgroepen worden systematisch gevaccineerd. Behalve kinderen
onder de 18 jaar. Dat wil zeggen dat
in andere contactberoepen, denk maar
aan het personeel in de supermarkten
of in de welzijnssector het contact met
niet-gevaccineerde personen afneemt.
In onderwijs daarentegen zullen de
contacten niet veranderen en blijft het
risico op besmettingen dus even groot.
Binnenkort is het paasvakantie. Waarom van deze periode geen gebruik
maken om het onderwijspersoneel massaal te vaccineren? Wij hebben geen
applaus nodig en ook geen schouderklopjes maar wel de mogelijkheid om
ons werk in veilige omstandigheden te
kunnen uitvoeren. Daarom vragen wij,
net als minister Weyts, in naam van het
ganse onderwijspersoneel heel concreet
dat de overheid hen in bescherming
neemt en dus prioritair op de lijst zet
om gevaccineerd te worden
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Onlangs moesten we afscheid nemen van Eduard
Bollen.
We zullen hem herinneren als een zachte man, een
stille, maar geëngageerde medewerker in onze COVvereniging Genk-Lanaken.
Je kon altijd op hem rekenen.
Eduard genoot van de eenvoudige dingen van het
leven... zoals een fietstochtje of een wandeling.
Alleen, maar ook dikwijls met zijn lieve Suzanne en
vele vrienden.
Een wekelijks bezoekje aan de markt in Genk, waar
hij met heel veel een babbeltje sloeg, miste hij zelden.
Hij was een levensgenieter.
Hij genoot ook van de uitstapjes en bijeenkomsten
die door onze COV-senioren georganiseerd werden.
Het voltallig COV-bestuur van de kring Genk-Lanaken wenst de familie veel troost en sterkte.
Rust zacht, lieve Eduard.
Jos Aerts, voorzitter COV-senioren Genk

Ook moesten we afscheid nemen van Lut Paesen, leerkracht op de basisschool De Schom in Termien. Na
een harde strijd is ze ons veel te vroeg ontvallen.
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S

amen met de

aanpassingen
van de verkorte
termijn tot vaste
benoeming komt er ook
een belangrijke wijziging
in de functionerings- en
evaluatieprocedure. De
nieuwe regelgeving gaat
al in vanaf 1 september
2021. Heel binnenkort
dus. Tegen die tijd moeten
de functiebeschrijvingen
worden aangepast. Voor
de scholen en scholengemeenschappen werk
aan de winkel en zeker
in de scholen waar het
personeel het geluk
heeft om over een vakbondsafgevaardigde en
een LOC te beschikken.
Op die manier heeft het
personeel via hun vertegenwoordiger op eenn
officiële manier inspraak.
Die functiebeschrijvingen moeten nog voor de
zomervakantie op het
LOC (voor de schoolbesturen) en het OCSG
(voor de schoolgemeenschappen) onderhandeld
worden.

Functiebeschrijvingen

Elk personeelslid zal
over een functiebeschrijving moeten beschikken
die hij ontvangt bij de
aanstelling, tekent voor
kennisname, getekend
door de eerste evaluator
(wat in de meeste gevallen de directeur is) en
waarin staat wat van hem
of haar verwacht wordt.
Dat was voorheen ook
al zo. Maar het grote
verschil is dat die vanaf
1 september 2021 meer
algemeen zal moeten
zijn, terwijl die vroeger

specifiek per individuele
leerkracht werd opgesteld
met kern- en specifieke
taken. Vanaf nu horen in
die functiebeschrijving
enkel nog KERNTAKEN
te staan. Er moet een
functiebeschrijving komen PER AMBT en PER
INSTELLING (school).
Voor specifieke
functies zoals
bijvoorbeeld
preventieadviseur,
stafmederker,
ondersteuner,...
kan er ook een
functiebeschrijving
worden opgesteld.
De inhoud van de functiebeschrijving bestaat
uit de hoofdopdracht
(voor een onderwijzer
is dat de lesopdracht) en
de kerntaken (planning,
voorbereiding, begeleiding leerlingen, evaluatie
leerlingen, professionalisering, overleg en samenwerking).
Er kunnen nog altijd instellingsgegbonden opdrachten onderling worden afgesproken, maar die
worden NIET opgenomen
in de functiebeschrijving
en kunnen ook NIET
geëvalueerd worden.

Functioneringsgesprek
Dit gebeurt niet meer
zoals voorheen verplicht
om de vier jaar (wat in de
praktijk een onmogelijke
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opdracht bleek). Het doel
van zo’n gesprek moet
hoofdzakelijk het coachen
van het personeelslid zijn.
Voor elk personeelslid
worden er twee evaluatoren aangeduid: de
directeur en in de meeste
gevallen iemand van het
schoolbestuur
als tweede
evaluator.
De

eer-

ste
evaluator
wordt verplicht om
daarvoor een opleiding
te volgen (mocht dat nog
niet gebeurd zijn) binnen
een termijn van 2 jaar.
Functioneringsgesprekken
worden op regelmatige
basis gehouden, informeel
of formeel. Een personeelslid kan vragen naar
een functioneringsgesprek
en heeft daar dan ook
recht op.
Na een gesprek wordt
er een functioneringsverslag opgemaakt. De
tweede evaluator hoeft
niet altijd deel te nemen
aan een functioneringsgesprek maar bewaakt wel
het proces en is aanwezig
op verzoek van een personeelslid of van de eerste
evaluator.

Evaluatieprocedure

positief beleidsinstrument,
dat moet mogelijk maken
een autonoom personeelsbeleid te voeren gericht
op het verstrekken van
kwaliteitsvol onderwijs.
Er kan geen evaluatie
plaatsvinden indien er
geen functiebeschrijving
is, geen verbeterpunten
zijn opgenomen in het
functioneringsverslag en
indien er geen coaching
en begeleiding heeft
plaatsgevonden.
Een evaluatiegesprek kan
pas plaatsvinden na 120
dagen effectieve prestaties na een eerste functioneringsgesprek en na
voldoende coaching en
begeleiding.
Het doel van een evaluatiegesprek en -verslag is
het functioneren van het
personeelslid te verbeteren.
Het verslag wordt opgesteld door de eerste
evaluator met een eindconclusie: voldoende of
onvoldoende.
Het personeelslid ondertekent ter kennisname
en krijgt een gedateerde
kopie.
De evaluatie gebeurt op
basis van vaststellingen
van de eerste evaluator
en een verslag van een
gedelegeerde (is iemand
die het proces heeft opgevolgd en begeleid)
Bij conclusie onvoldoende komt er een tweede
evaluatie. Is die weer
onvoldoende volgt er
ONTSLAG.
Na conclusie voldoende
stopt de evaluatieprocedure.

Dit is een constructief en
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Bestuur van kring
Genk-Lanaken
Freddy Vaes
voorzitter
tel.: 0477 37 54 77
freddy.vaes@covlimburg.be
Jos Aerts
voorzitter van de senioren
tel.: 089 36 36 89
josaerts1@telenet.be
Mien Ramakers
kringvakbondsafgevaardigde
tel.: 089 30 65 38
mien.r@bsow.be
Ludo Souvereyns
secretaris
tel.:089 71 78 73
ludo.souvereyns@telenet.be
Paul Geerdens
penningmeester
tel.: 089 24 06 18
paul.geerdens@telenet.be
Myrjam Vanroye
afgevaardigde directies
tel.: 0479 37 17 25
info@driehoeven.be
Vital Nijst
afgevaardigde pedagogische commissie
089 61 22 69
vital.nijst@deparelzutendaal.be
Laurent Bijnens
afgevaardigde pedagogische commissie
089 64 36 39
laurent.bijnens@deparelzutendaal.be
Christel Moors
afgevaardigde kleuteronderwijs
089 71 82 52
christelmoors@hotmail.com
Lou Willems
ere-kringvoorzitter en bestuurslid
tel.: 0476 58 01 66
louwillems48@gmail.com
Rik Schiepers
ere-voorzitter en afgevaardigde
0472 59 78 56
rik.schiepers@skynet.be

Naam

School

Mercken Jos

Kerkstraat As

Eerdekens Viviane

Mater Dei - Genk

Van Diest Elke

Mater Dei - Genk

Gregoor Ria

Mickey Mouse De Sleutel

Philippaerts Linda

Mickey Mouse De Sleutel

Baeten Mietje

Sint-Albertus - Zwartberg

Polo Riva Mieke

Sint-Albertus - Zwartberg

Maenen Guido

‘t Bieske Gellik-Lanaken

Baerts Wenda

‘t Schooltje Oud-Waterschei

Ramakers Fabienne

‘t Schooltje Oud-Waterschei

Nijst Vital

De Parel - Zutendaal

Boelen Peter

De Parel - Zutendaal

Gregoor Patrick

De Parel - Zutendaal

Colson Arlette

VKS De Schom - Genk

Michiels Karin

VKS De Schom - Genk

Adriaens Christa

VLS De Schom - Genk

Lenaerts Marleen

VLS De Schom - Genk

Bastiaens Marielle

Het Wezeltje - Lanaken

Geurts Carina

Het Wezeltje - Lanaken

Janssen Anita

Het Wezeltje - Lanaken

Bijnens Reinhilde

St.-Michiel Winterslag

Coenegrachts Sigrid

St.-Michiel Winterslag

Meuwis Greet

Driehoeven

Vaes Freddy

Driehoeven

Jaeken Hilde

Niel-bij-As

Meyers Wendy

Niel-bij-As

Reumers Lisa

Niel-bij-As

Hendriks Ilse

GBS Rekem

Jongen Mascha

GBS Rekem

Vanweert Christel

GBS Rekem

Biesmans Angela

Broederschool Genk

Peters Rob

Broederschool Genk

Blokken Stijn

De Bladwijzer Genk

Noben Liliane

De Stapsteen Zutendaal

Onze personeelsvertegenwoordigers:

Andy Mazei, Nicole Jacobs, Carmen Vanholzaets, Ingrid Keenen, Inge
Willems, Marleen Vrancken
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