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Welkom, beste COV-leden, in 2017! Mediagewijs wil ik het voorbije jaar afsluiten met een jaaroverzicht … om beter te kunnen
dromen van wat komen gaat.

er in september: het COV onderhandelde met de minister van
onderwijs over het zorgkrediet, als antwoord op de harmonisatie van de verlofstelsels.

2016 was een schrikkeljaar, maar ook een verschrikkelijk jaar.
De aanslagen van 22 maart blijven in het collectieve geheugen
gegrift. Het zinloze geweld drong door tot aan onze voordeur, tot
in onze eigen gelederen. Collega’s lieten het leven, op weg naar
school. Samen met velen in onderwijs kozen we niet de weg van
wanhoop, maar van dialoog en vredeseducatie. Mijn grootste
respect voor wat jullie allemaal doen!

Daarnaast zorgde ook de uitrol van het M-decreet voor grote
ongerustheid. Al van voor de start blijkt hoe hele schoolteams
kreunen onder de zware druk. Het basisonderwijs heeft duidelijk nood aan zuurstof en ademruimte voor het personeel! Naast
een gedegen ondersteuningsmodel is er nood aan een sterk
plan basisonderwijs.

Naast zoveel onschuldige slachtoffers en familiaal leed, verbleekte de onderwijsactualiteit die je maandelijks in Basis kon
volgen. Nochtans lag de onderwijssector zwaar onder vuur.
Verlofstelsels, diplomabonificatie, pensioenen, tantièmes, pensioenleeftijd, TBS … werden uitgehold. En waren het niet net die
parlementsleden die hun ‘verworven pensioenrechten’ scandaleus vrijwaarden? Of op deze manier nog een loopbaanpact mogelijk is dat onderwijsjobs aantrekkelijk maakt, valt af te wachten.
Samen met de collega’s van de Openbare Diensten (FCSOD)
kwamen we op straat om de salamipolitiek van de regering
Michel aan de kaak te stellen. #Genoeg! Ook in onderwijs moet
werkbaar en leefbaar werk de norm zijn! Een positieve noot was
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Tot slot: dank je wel aan het personeel van ons algemeen secretariaat voor het enorme werk bij de verhuis naar ons nieuwe
kantoor. Een pluim voor ieder van jullie!
En dan is het tijd om te dromen. Ik droom dat 2017:
◗ voor ieder van jullie gezond en vreugdevol mag verlopen;
◗ meer vrede mag brengen in onze gepolariseerde wereld;
◗ politici kan inspireren tot een verantwoord beleid;
◗ een loopbaanpact en plan basisonderwijs oplevert waaruit
een herwaardering van onderwijs blijkt;
◗ een jaar is waarin alle COV-leden samen dromen;
◗ …
Droom je mee?
Mijn beste wensen!

