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Kerstboodschap
Beste vrienden
Dank je wel voor je inzet, flexibiliteit en creativiteit in het afgelopen
jaar. En wat een jaar is het geweest. Tweeduizendtwintig was op z’n
zachtst gezegd uniek en ongezien.
In ons land begon alles op 3 februari. Het coronavirus SARS-CoV-2
werd bij één Belgische persoon vastgesteld. Vanaf 1 maart ging de
verspreiding van het virus in stijgende lijn. Ook de maatregelen van de
overheden gingen crescendo: van geen reizen meer tot een volledige
lockdown. Het waren zware en ongeziene tijden.
Bedrijven gingen dicht en telewerken werd de norm. Ook het onderwijs
bleef niet gespaard. De lessen werden zelfs maandenlang geschorst.
Het lopende schooljaar zou nooit meer hetzelfde worden. Het afstandsonderwijs deed zijn intrede in het onderwijs.
En het onderwijspersoneel, dat bleef niet bij de pakken zitten. Net als
onze collega’s in de zorg schoten we volop in actie om tijdens de lockdown onze leerlingen, studenten en cursisten te blijven ontmoeten.
Leraren in heel Vlaanderen schoolden zich bij in het gebruik van
ICT-middelen om toch maar de nodige leerdoelstellingen met
hun studenten te kunnen bereiken. Iedereen heeft tijdens de
lockdown nieuwe dingen geleerd of zaken uitgediept om de
leerstof zo interessant mogelijk aan te bieden.
Een klein lichtpuntje kwam er vanaf 18 mei. Het basis- en secundair
onderwijs konden gedeeltelijk opnieuw opstarten. Voor het personeel
werd het doorgeven van kennis in veel gevallen duaal: lesgeven gebeurde zowel fysiek als digitaal.
We sloten het schooljaar 2019-2020 anders af dan anders. De gebruikelijke feestjes werden geannuleerd. We snakten naar de vakantie om
onze batterijen op te laden en hoopvol uit te kijken naar een nieuw en
hopelijk normaler schooljaar.
We konden in september opstarten. Ondanks de strikte regels voelde
dat weer wat vertrouwder aan. Veel leerlingen gaven aan dat ze toch
redelijk wat leerstof gemist hadden, waardoor we met herhalingen
begonnen. Leerstof die op het einde van vorig schooljaar in het water
was gevallen, werd opgediept. We startten opnieuw met datgene wat
wij als leraren het liefste deden: onze kennis op een enthousiaste en
gedreven manier doorgeven.

Corona bleef als een zwaard van Damocles boven het onderwijs zweven. De herfstvakantie werd uiteindelijk verlengd met een week, om
zo de coronacijfers onder controle te houden en om ervoor te zorgen
dat alle leerlingen in het leerplichtonderwijs de meet van kerst met
examens of toetsen zouden halen.
En COC … wel, voor ons als organisatie is en was het niet eenvoudig.
Onze onderhandelaars holden van de ene online meeting naar de
andere, waardoor de bestuursvergaderingen tot de essentie werden
herleid. De besturen kwamen een pak minder samen en ontmoetten
elkaar online. Dat leidt tot een andere dynamiek in vergaderingen. In
september konden we even opnieuw wat normaler aan de slag, maar
door de tweede coronagolf zien we elkaar nu weer digitaal.
De COC-secretariaten schakelden snel over naar online afspraken. Iedereen die hen contacteerde, kreeg vlot antwoorden. Ook onze nieuwe
dienst COnneCt werd goed gevonden.
En de minister … hij ploegde voort met maar één doel: zoveel mogelijk fysieke lessen.
Vrienden, ondanks de problemen die we dit jaar voorgeschoteld kregen, waren er ook heel wat lichtpunten. Er was vanuit
de maatschappij weer meer respect voor het onderwijs.
Ouders zagen wat wij als onderwijspersoneel doen voor hun
kinderen.
De samenwerking tussen collega’s was nog nooit zo groot. Materiaal werd samen ontwikkeld. Laat ons op die ingeslagen weg blijven
verdergaan. Digitaal leren is een gegeven, maar van één ding is de
maatschappij nu wel doordrongen: leren doe je nog altijd het best in
groepsverband, onder leiding van een professioneel opgeleid persoon.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet in de afgelopen twaalf maanden en samen met jullie kijk ik uit naar een rustiger jaar, zeker op
gezondheidsvlak.
Ik wens jullie allemaal heel speciale, fijne, gezonde en gezegende
feestdagen. Een zalige kerst en een heel gelukkig nieuwjaar.
Serge Vrancken
Nationaal voorzitter

