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EEN GOEDE GEZONDHEID 
EEN GEZONDE WERKOMGEVING 
EEN GEZONDE WERELD 
EN TOFFE, MEEDENKENDE, 
MEEWERKENDE COLLEGA’S Ik hoop dat een droom werkelijkheid wordt: dat leerlingen en leerkrachten, 

ondersteuners en ondersteunend personeel weer het respect en de waardering 
ervaren die ze verdienen.

Aan alle personeelsleden van het 
onderwijs een mooie, ‘groene’ kerst 
met voldoende rust en engagement om 
verder op te komen voor het personeel.

Ik wens iedereen een onderwijslandschap toe 
met werkbaar werk, geen lerarentekort en 
koepels die het welzijn van het personeel voor 
ogen hebben.

Beste kerstman/-vrouw 
Geef ons geen schoolopdracht. 

Breng ons waardering, respect en 
vreugde. Bedankt!

VREDE MET JEZELF 
MET JE MEDEMENS
MET DE NATUUR

Moge er in 2023 eindelijk eens rust komen in 
het regelgevende onderwijslandschap, met 
écht sociaal overleg en rekening houdend 

met het personeel. GO COC!

Moge COC verder een cruciale rol blijven spelen in de verdere, maar ook 
blijvende verdediging van ons onderwijsstatuut.

Ik wens je dat er een jaar op je wacht 
dat vooral naar je lacht

Ik wens alle mensen in het onderwijs een 
warm en engagementsvol Kerstmis vol 
lichtende Brandpunten!

EEN ZALIGE KERST MET EEN 
BRANDENDE 36 URENWEEK OM 

ONS TE VERWARMEN.
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Vijftig kerstwensen voor onderwijs
Tijdens het congres over de COC-statuten van 7 november 2022 vroegen we de deelnemers en het 
COC-personeel om hun kerstwens voor onderwijs op te schrijven. Dat leidde tot vijftig kerstwensen ter 
ere van vijftig jaar Brandpunt. 

Ik wens jullie nog veel moed bij de 
onderhandelingen met minister 
Weyts en zijn kabinet om het 
statuut van het personeel en 
vooral de leerkracht op de vloer 
te behouden. 

Gezondheid 
en vrede 
op aarde.

Ik wens dat iedereen binnen onderwijs 
zonder veel stress in niet al te grote 

klasgroepen kan lesgeven.

Nog vele keren vijftig jaar Brandpunt. 
Dat is mijn kerstwens voor dit jaar. 
Onmisbaar in het onderwijslandschap!

Ik wens alle trouwe lezers van Brandpunt een 
geïnspireerd en gedeconnecteerd 2023.

Vrolijk kerstfeest! Vrede in onderwijs voor iedereen!

Hopelijk mag iedereen solidariteit, liefde, 
hoop, geborgenheid en vooral het gevoel 
mee te tellen ondervinden.

Kerstwens 2022:
• Behoud van het statuut van ons 

onderwijspersoneel
• Opnieuw invoeren van eindeloopbaanstelsels 

met vergoeding
• Vrede op aarde

De voorbije schooljaren muntten 
jullie uit in subtiel overleg met mooie 
verworvenheden. Wij wensen je een 2023 
met veel energie en succes!

KEURIG UITGEZOCHTE WOORDEN 
EENVOUDIGE ZINNEN 
RECHT UIT HET HART 
STERKE TAAL 
TERUG MET Z’N ALLEN SAMEN  
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Zalig kerstfeest en voor 2 - 0 - 2 - 3, een jaar vol onderwijsmagie!

Er mag gerust nog 50 jaar Brandpunt bij 
Ons lichtje in de duisternis. Gelukkig staat 
COC aan onze zij. Vrolijk Kerstmis!

Voel je niet schuldig als je eens ‘neen’ 
zegt, als je tijd voor jezelf neemt of als 
je te weinig tijd hebt om een toffe les uit 
te werken. Je best doen is goed genoeg. 
Leef en geniet.

Ik wens dat het onderwijs vrede en 
voorspoed mag kennen met nieuwe 
en gedreven leerkrachten.

Een onderwijsminister en bijhorend 
kabinet met voldoende affiniteit (lees ook 
praktijkervaring) binnen de verschillende 
onderwijssectoren, zodat men voorstellen/
wijzigingen zou doen die gedragen worden door 
de sectoren en de job geherwaardeerd wordt.

MIJN KERSTWENS IS DAT IEDER COC-LID EEN GEWELDIG 2023 KAN HEBBEN EN DAT IN 
ZIJN/HAAR SECTOR ALLE WENSEN MOGEN UITKOMEN. MIJN KERSTWENS VOOR HET COC-
PERSONEEL IS DAT HET COC-SCHIP OP ZEER RUSTIGE ZEEËN KAN VAREN.

2023: een cruciaal jaar voor het onderwijs. 
Moge Brandpunt ons blijven voorlichten op 
de duidelijke wijze zoals we gewend zijn.

IK WENS IEDEREEN DE KOMENDE 
SCHOOLJAREN MINDER 

WERKDRUK TOE.

Hartelijke kerstwens voor alle familieleden van de grote COC-familie.
Ik wens Vlaanderen een onderwijs met gemotiveerde 
professionals die in alle rust kwaliteitsvolle 
lessen kunnen voorbereiden en leerlingen kunnen 
evalueren met oog op hun toekomst en de toekomst 
van Vlaanderen. Een goed statuut dat leerkrachten 
waardeert in hun kerntaken is een noodzaak om in 
een competitieve arbeidsmarkt mensen met talent 
en zorg voor onderwijs in de sector te houden of te 
verleiden tot een job erin. 

Ik wens dat ieder van jullie zijn eigen 
grenzen bewaakt, het tijdig aangeeft als 

het even te veel wordt en steun kan vinden 
bij iedereen om zich heen.

Free your mind! Mijn wens is dat mensen 
niet zo rigide en gesloten zijn, maar meer 
empathie, geduld en verdraagzaamheid tonen.

Vreugde en vrede bij het lesgeven. Laat 
de glinstering in de ogen van de leerling 
voldoende moed en volharding bij de 
leerkracht opwekken. 

Moge Kerstmis 2022 vrede brengen voor allen 
over heel de wereld en 2023 een vreugdevol 

jaar zijn met de positieve inzet van alle mensen 
over heel de wereld. 

Ik wens het onderwijslandschap veel mildheid toe. Mild 
zijn voor de leerkrachten bij allerlei vernieuwingen. 
Mildheid van de samenleving, zodat het onderwijs 
opnieuw de kans krijgt om te groeien waar nodig en al 
het goede wat er is, behouden kan blijven.

IK WENS JE EEN ‘GROENE’ KERST. HET ALLERBESTE VOOR 2023!

Moge alle onderwijspartners (departement, 
koepels, vakbonden) positief en constructief 
samenwerken om een ideaal kader te scheppen 
waarbinnen leraars en andere onderwijsmensen 
echt kunnen doen waar ze goed in zijn en waarvoor 
ze gekozen hebben: jongeren (en volwassenen) te 
laten delen in dat deel van de wereld waardoor 
ze zelf gepassioneerd zijn, zodat ze hun passie, 
kennis en vaardigheden kunnen doorgeven aan de 
nieuwe generaties. 

Veel moed en sterkte aan het 
onderwijspersoneel en laat je niet villen 

door de politiek.

Ik wens alle leraren/docenten:
• Elke dag bevlogenheid
• Goede work-lifebalance
• Ondersteuning, begrip en 

professionalisering

Koester elke dag, alle tijd met je 
leerlingen en collega’s en geniet 

van kleine dingen.

Voor iedereen een job in onderwijs waar 
hij/zij gewaardeerd, geapprecieerd en 
altijd welkom geheten wordt.

PROFICIAT MET HET SUCCES BIJ HET BLUSSEN VAN 
ELKE ONDERWIJSBRAND. PUNT!

Aan alle mensen van goede wil en met een hart 
voor onderwijs: Zalige kerst en een vreugdevol 
2023! Geen 36 urenweek. Let op, we laten niet 
met onze kerstballen rammelen ...

Laat ons verder strijdvaardig en solidair de 
belangen van al onze COC-leden behartigen en 

sterk verdedigen.

Ik wens de samenleving een beleid toe met 
een hart voor onderwijs. Zorg voor onze jeugd 
door goed te zorgen voor onze leerkrachten. 

Ik wens COC een vlotte en onverminderde 
verderzetting in de strijd voor een eerlijk 
en rechtvaardig onderwijsveld!

Dat de expertise en de dagelijkse inzet 
van het onderwijspersoneel weer 

maximaal wordt gewaardeerd door de 
samenleving.

2022 kerstvlammetjes om brandend te houden


