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1 september, altijd weer een stap in het onbekende. Een nieuwe 
opdracht, nieuwe leerlingen, nieuwe cursussen, nieuwe col-
lega’s … De stress die je langzaam bekruipt wanneer de laatste 
vakantiedagen voorbijschuiven, is een jaarlijks weerkerend 
fenomeen. Gelukkig verdwijnt dat akelige gevoel al na de eerste 
lesdagen. Wij leerkrachten beheersen immers ons vak. 
 
1 september 2019, niet zomaar een stap in het onbekende. 
Eerder een sprong uit een vliegtuig, zonder springervaring, 
hopende dat de parachute openklapt. 144 inschrijvers in ons 
eerste jaar, maar slechts 6 klassen. Een leerlingenpubliek dat 
ten gevolge van de modernisering nooit eerder zo divers was. 
Nieuwe leerplannen, extra voorbereidingen, drukte maar ook … 
druk. Wij leerkrachten willen namelijk al onze leerlingen op de 
beste manier onderwijs bieden: de bollebozen, maar zeker ook 
de zwakkeren. En dat vraagt tijd. Tijd en energie.  
 
Gelukkig blijkt tijdens de openingsvergadering uit de septem-
berverklaring van de inrichtende macht dat werkbaar werk en 
zelfzorg prioriteiten zijn. Oef! Alhoewel? De invulling stelt wat 
teleur, wanneer duidelijk wordt dat de werking van de werkgroe-
pen op een andere manier georganiseerd zal worden, waardoor 
sommige collega’s er zelfs taken bij krijgen. Maar de onvrede ebt 
snel weg. Wij leerkrachten zijn immers flexibel.  
 

Op diezelfde openingsvergadering belooft men ons “de adminis-
tratieve lastendruk en regelneverij” in te perken. Leerkrachten 
verdienen het vertrouwen van hun directies. Het moeten / 
kunnen voorleggen van “verantwoordingsstukken” lijkt passé. 
We slaken een zucht van opluchting. Sinds een laatste positief 
inspectieverslag in 2013 werd de vakwerkgroepen absoluut 
geen rust gegund. De opgelegde administratie om te kunnen 
voldoen aan de eisen van een nieuwe doorlichting hield ons na 
de schooluren intensief aan het werk. Het was zelfs slecht voor 
onze gemoedsrust.  
 
Het schooljaar start. Elk lesuur opnieuw proberen we onze 
leerlingen te begeesteren, terwijl we zelf ook nog zoekende zijn. 
Hoe werken we best met de nieuwe cursus? Wat slaat aan bij de 
leerlingen? Evalueren we onze doelstellingen wel op het juiste 
niveau? We werken ’s avonds wat langer door, want voor ons 
staan de leerlingen centraal. Wij leerkrachten gaan voor onze 
leerlingen immers door het vuur. 
 
10 september, een verplichte nascholing op ons bord. Even con-
troleren of er thema’s zijn waar we ons in willen verdiepen. Het 
aanbod spreekt niet meteen aan. Ook de data vallen wat onge-
lukkig. Vanaf 7 oktober staan er ’s avonds al 4 klassenraden op 
het programma en eind oktober volgt er nog een oudercontact. 

We klagen en zuchten, maar vullen de enquê-
te braafjes in. Wij leerkrachten zijn immers 
plichtsbewust. 
 
Diezelfde 10 september verschijnt er een 
uitnodiging om bij de directie op gesprek te 
komen om te kijken hoe de vakwerkgroep-
verantwoordelijken binnen hun team met 

de verschillende uitvoeringsniveaus aan de slag zijn gegaan. 
We worden ook vriendelijk verzocht alle informatie in een opge-
legde vorm te gieten. Vol onbegrip lezen we het bericht, 1 keer, 
2 keer, tot 5 keer toe. We voelen ons gecontroleerd. We voelen 
geen vertrouwen. We voelen ons in de maling genomen. Was 
het dan niet de bedoeling de administratieve lastendruk te re-
duceren? Kan de nodige informatie niet in de verslagen van de 
vakvergaderingen gevonden worden?  
 
Vrijdag 13 september, de tweede schoolweek is ten einde. In de 
leraarskamer heerst ongenoegen. Een massa leerlingen lijkt 
te verzuipen in het werk. Nu al? Iets klopt niet. Blijkbaar zijn 
leerlingen van 12 tot 14 jaar nog niet klaar om te werken met 
een digitale schoolagenda. We legden ons eerder vol ongeloof 
en ongenoegen neer bij de beslissing die meegedeeld werd op 
de openingsvergadering dat er geen papieren schoolagenda’s 
meer ontworpen zouden worden. We gaan ervan uit dat over 
deze beslissing zowel de inrichtende macht als de directie goed 
heeft nagedacht en beginnen te brainstormen over mogelijke 
alternatieven. Wij leerkrachten zijn immers creatief. Verspilde 
energie, zo blijkt. De leerlingen van de eerste graad in een an-

Een job in onderwijs betekent elk schooljaar opnieuw met volle moed opnieuw starten. Veranderingen ervaren, aanvaarden en door-
gaan. En dat is niet altijd vanzelfsprekend. Dat bewijst deze anonieme lezersbrief.

Alsjeblieft zeg, mag het wat minder zijn?

 “Elk lesuur opnieuw proberen we 
onze leerlingen te begeesteren, 

terwijl we zelf ook nog 
zoekende zijn.”

“Ik ben heel enthousiast gestart als directeur. 
Vele zaken waren aan verandering toe in onze 
school. Er komen steeds meer verantwoordelijk-
heden bij en ik weet niet meer hoe ik die allemaal 
kan blijven combineren. Mijn schoolbestuur 
toont begrip. Misschien heb ik te veel hooi op 
mijn vork genomen? Kan ik praten met iemand 
van COC die hierin ervaring heeft?”

Els, 52 jaar
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Bij een nieuw jaar horen naar goede gewoonte ook 
vernieuwingen. COC wil in 2020 nog meer inzetten op een 
digitaal verhaal. Vandaar dat COC-leden Brandpunt vanaf 
dit nummer ook integraal op de website www.coc.be 
kunnen lezen. Om het volledige magazine te bekijken, moet 
je inloggen met je lidnummer, geboortedatum en postcode. 
Niet-leden zullen nog altijd een selectie van vier artikels 
kunnen raadplegen via de site.

Als je lid bent én je gaf ons je e-mailadres, inclusief de 
toestemming om je te mailen, dan ontvang je sinds het 
begin van het schooljaar onze vernieuwde nieuwsbrief. Die 
verschijnt telkens wanneer een nieuw Brandpuntnummer in 
de bus zal vallen. Binnenkort is het ook mogelijk voor niet-
leden om deze nieuwsbrief te ontvangen. Ze kunnen zich 
makkelijk inschrijven via www.coc.be. 
Ben je wel lid maar ontvang je de nieuwsbrief niet? Bezorg 
dan je e-mailadres én je expliciete toestemming om mails 
van COC te ontvangen aan onze ledenadministratie 
(coc.ledenadministratie@acv-csc.be). Zij brengen dit 
graag voor jou in orde!

Brandpunt vanaf nu ook digitaal

www.coc.be

dere school werken met een papieren 
schoolagenda, netjes uitgegeven door 
… onze inrichtende macht. 
 
Laat er echter geen twijfel over be-
staan dat onze job ons nauw aan het hart ligt. Kinderen vormen 
tot jongvolwassenen die klaar zijn om op eigen benen te staan 
en het hoofd te bieden aan alle uitdagingen van de 21e eeuw is 
fantastisch.  
  
Maar alsjeblieft zeg, mag het iets minder zijn? Wij zijn leer-
krachten die maar al te goed beseffen wat hun job inhoudt. 
Maar daarnaast zijn wij ook ouders, Chiro-leiders, sporters, 
lezers, dromers … die soms willen ademen en even niet aan 
school willen denken. Geef ons, leerkrachten, alsjeblieft de 
kans om even te focussen op waar het echt om draait: datgene 
wat zich binnen de klasmuren afspeelt. Zo creëer je werkbaar 
werk en een draagvlak voor fantastische initiatieven voor, met 
en door leerlingen.  
 

Wij zeggen JA tegen uitdagende les-
sen, het bijwerken van zwakkere 
leerlingen, het opstellen van goede 
toetsen, het tijdig verbeteren van op-
drachten, het luisteren naar leerlingen 

die het moeilijk hebben, een open dialoog over werkbaar werk. 
Wij zeggen ook JA tegen een constructieve aanpak om het heer-
sende ongenoegen weg te nemen. 
 
Mogen wij dan alsjeblieft even NEEN zeggen tegen alle andere 
ballast, waar onze leerlingen en wij zelf niet beter van worden? 
 
Alvast bedankt! 

COC staat al jaren op de barricade voor werkbaar werk. Via 
onze onderhandelaars aan de onderhandelingstafels, maar 
ook rechtstreeks via dienstbetoon naar onze leden. Je kon 
al bij COC terecht met talloze vragen over je job. Voor vragen 
over je functioneren, omgaan met werkdruk of je toekomst in 
onderwijs, vind je nu ook een luisterend oor bij COnneCt.

 
 
 

 “Geef ons, leerkrachten, 
alsjeblieft de kans om even te 
focussen op waar het echt om 

draait: datgene wat zich 
binnen de klasmuren 

afspeelt.”


