Oproep aan alle personeelsleden en schoolteams

ACTUEEL Leo van den Bergh
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H

et actieplan van het gemeenschappelijk vakbondsfront gaat
een tweede en daarna een derde fase in. Het COV mobiliseert
voluit voor de staking van 15 december 2014. Maar we roepen,
net als de andere onderwijsvakbonden, op om op woensdag 26
november 2014 een informatievergadering te houden op school.
De tweede fase van het actieplan
bestaat uit provinciale stakingsacties op 24-11-2014 (in Antwerpen,
Limburg, Henegouwen en
Luxemburg), op 01-12-2014 (in
West- en Oost-Vlaanderen, Namen
en Luik) en op 08-12-2014 (in
Vlaams- en Waals Brabant en in
Brussel). De derde fase volgt een
week na de laatste provinciale staking met een algemene staking op
maandag 15 december 2014.
Het is niet voor elke school en elke
leerkracht evident om meermaals
het werk neer te leggen. Daarom
mobiliseert het COV voluit en vooral
voor de staking van 15 december
2014. Die dag willen wij een krachtig

We geven op
15 december 2014 een
krachtig signaal: er kan niet
getornd worden aan de
kwaliteit van het onderwijs
en het statuut van de
leerkrachten!

signaal geven aan onze regeringen:
er kan niet getornd worden aan de
kwaliteit van het onderwijs en het
statuut van de leerkrachten!
Personeelsleden van het onderwijs
die, al dan niet door lokale of persoonlijke omstandigheden, toch staken op hun provinciale stakingsdag
kunnen dit. Ze hebben dezelfde
rechten als op de algemene stakingsdag van 15 december. Heb je
vragen over de staking en stakingsvergoeding, dan kan je terecht op de
actiesite van het COV (www.cov.be).

Welke gevolgen?
De personeelsleden van het onderwijs worden bijzonder zwaar getroffen. Zowel de besparingen van de
federale als van de Vlaamse regering zijn op hen van toepassing. De
vooropgestelde maatregelen halen
het statuut van de (jonge) leerkrachten trapsgewijs onderuit:
minder kansen bij de start van
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◗ Maak op woensdag 26 november
2014 werk van een informatievergadering over de gevolgen van de regeringsbeslissingen.
◗ Toon aan onze regeringen dat het
onderwijspersoneel niet akkoord
gaat met de voorliggende plannen
door massaal te staken op maandag
15 december 2014.

de onderwijsloopbaan, minder loon,
minder kansen tot loopbaanplanning, langer werken, lager pensioen. We werkten een presentatie uit
die uitgebreid uitleg geeft bij de regeringsmaatregelen en hun effect
op onderwijs. Je vindt de presentatie op onze actiesite (www.cov.be).

Informatie aan het team
Voor het COV is inzicht in de maatregelen essentieel. Het COV roept,
net als de andere onderwijsvakbonden, op om op woensdag 26 november 2014 een informatievergadering
te organiseren. Dit is het ideale moment om in de school aan de personeelsgroep de maatregelen en de
gevolgen voor onderwijs uit te leggen. De onderwijsverstrekkers werden over dit initiatief ingelicht op 5
november 2014. Wij doen dan ook
een warme oproep aan alle directeurs om het team de kans te geven
aan de informatievergadering deel
te nemen. De vakbondsafgevaardigde, personeelsvertegenwoordiger,
bestuurslid of COV-lid die zich hiertoe aangesproken voelt, zal via de
presentatie deskundige uitleg geven. n

