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COC lanceert het project propere lerarenkamer in vijf scholen verspreid over de 
Vlaamse provincies. In Strijdpunt licht secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven 
het opzet van het project uitgebreid toe ... maar we legden ons oor ook te 
luisteren bij de COC-vakbondsafgevaardigden in de deelnemende scholen. Zij 
speelden een cruciale rol in de realisatie van de actie én zullen het ook mee 
opvolgen. Wat denken zij van het project? Hoe zijn hun eerste indrukken? 

Project propere lerarenkamer

Na twee jaar van steeds veranderende maatregelen in het onderwijs, kan 
de leraarskamer eindelijk weer een centraal punt van de school worden. Een 
plaats waar collega’s terug kunnen samenkomen voor een babbeltje of over-
leg in een bacterievrije ruimte. Iedereen zal zijn steentje kunnen bijdragen 
om er een échte ‘veilige haven’ van te maken.

Evy Adams // Paridaensinstituut  Leuven

Zoals op de meeste scholen is ook 
op onze school een goede ventilatie 
moeilijk te realiseren. Belangrijk is 
dat met het project propere leraren-
kamer een oplossing wordt geboden 
om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Vanuit het CPBW van de school had-
den we dat nooit kunnen realiseren. 
We kijken dan ook vol verwachting uit 
naar de resultaten van de luchtme-
tingen die worden opgestart. Hopelijk 
krijgen we zo de collegiale leraarska-
mer van voor corona terug.

Paul Bernard
Sint-Michielscollege Brasschaat

In juni werd vanuit COC de vraag 
gesteld om deel te nemen aan een 
proefproject voor een virusvrije 
lerarenkamer.
Als vakbondsafgevaardigden gin-
gen we meteen met deze vraag aan 
de slag en spraken de directie aan 
die onmiddellijk zeer geïnteres-
seerd was. COC kwam, samen met 
de firma die de installatie voorziet, 
een zeer uitgebreide toelichting 
geven. Op die toelichting was ook 
de preventieadviseur van de ge-
meente aanwezig.

Omdat we een gemeentelijke 
school zijn, moest de vraag ook 
officieel gesteld worden aan het ge-
meentebestuur. Ze zette begin juli 
het licht op groen voor het project.
De school, in samenwerking met de 
gemeente, voorziet aansluitingen 
voor de toestellen aan het plafond, 
zodat ze opgehangen kunnen 
worden. Omdat de collega’s op die 
manier maximaal gebruik kunnen 
maken van de lerarenkamer.

We zijn COC zeer dankbaar dat we 
aan dit project mogen deelnemen.

Marcia Maes // GTI Beveren

Corona heeft iedereen bewuster gemaakt van het belang van luchtkwaliteit in gebouwen, 
zeker bij aanwezigheid van veel personen in eenzelfde ruimte, zoals een leraarslokaal. 
Het feit dat we, dankzij COC, nu in VIIO Tongeren, in ons leraarslokaal op de campus van 
de eerste en de tweede graad die luchtkwaliteit kwalitatief hoog en dus ook veilig kunnen 
houden, is een hele geruststelling. Ik ben er zeker van dat al mijn collega’s dat enorm zullen 
waarderen. Binnenkomen in het leraarslokaal zal nu een beetje ‘thuiskomen’ zijn: zonder 
zorgen gewoonweg ademhalen, weer eventjes in de pre-coronatijd zijn, minder regeltjes, 
meer ongedwongen, zoals een leraarslokaal 
ook zou moeten zijn. Ons leraarslokaal 
wordt terug onze veilige haven op school. 
Hopelijk is dit de toekomst voor alle scholen 
in Vlaanderen. 

Saartje Boulet // VIIO Tongeren

Hou zeker de komende nummers van Brand-
punt in de gaten om meer te weten te komen 
over het verloop van het project propere lera-
renkamer. 

Lerarenkamer, 20 juni 2021
mondmasker: check
handen ontsmet: check
ramen open: check
aantal collega’s aanwezig: 0

Lerarenkamer, 20 augustus 2021
mondmasker: check
handen ontsmet: check
ramen open: check
aantal collega’s aanwezig: 5
Ook aanwezig: een soort miniraket met een 
kapje erop in stemmig grijs, een toestel dat 
eruitziet als een versterker, maar dan in het 
wit. En in een andere hoek nog zo’n raket.
Verbaasde blikken. Wat is dat? Waar dient 
het voor? Voorlopig geen antwoorden.

Lerarenkamer, 30 augustus 2021
mondmasker: check
handen ontsmet: check
ramen open: check
aantal collega’s aanwezig: 38
Onderwerp van gesprek: het nieuwe school-
jaar natuurlijk, maar ook de raketten. Intussen 
is een tip van de sluier opgelicht. Een COC-
project: propere lerarenkamer. Past perfect in 
een school voor voedingsberoepen, waar hygi-
ene en ontsmetting altijd al belangrijk waren. 
Iedereen aan boord dus, en met verse, veilige, 
virusvrije courage aan het werk.

Geert Mergaert // Ter Groene Poorte Brugge

Geert Mergaert (uiterst rechts) in de lerarenkamer. 

Saartje Boulet (derde van links) bij de lancering van het project.

Evy Adams en haar directrice bij een 
van de toestellen.
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