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AcTuEEL 

Voor de toekomst van 
onderwijs, daarvoor 
heb jij gestaakt. Bedankt!

COV-leden van VBS Posthoorn in 

Wevelgem maken de eisen voor meer 

helpende handen en meer omkadering 

heel aanschouwelijk.

De Gemeentelijke Basisschool Sinte-Maarten 

uit Meise protesteert met hun team tegen de 

besparingen, toenemende werkdruk en te 

weinig handen in onderwijs, een ‘giftige 

cocktail’.
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Per E-mail 
Aan: onderwijsbonden COC, COV, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs 

 
 
 
 Waarom? Daarom! 

 
 
 
Datum 19-03-2019 Onderwerp Adhesiebetuiging stakingsactie 

Briefnr. 594665 TK/MD Inlichtingen 31 30 2989281 

 
 
Beste collega’s van COC, COV, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs, 

 
 
Allereerst danken wij jullie hartelijk voor jullie steunbetuigingen bij onze staking op 

15 maart. Wij, maar ook onze leden en die van FNV en FvOv op het Malieveld, 

hebben deze internationale solidariteit zeer op prijs gesteld. 

 
Nu staken jullie. Want ook bij jullie is jarenlang te weinig geïnvesteerd in goed 

onderwijs, neemt de werkdruk alsmaar toe, zijn de ziektecijfers hoog, en verlaten 

teveel mensen het onderwijs. Grote tekorten aan leerkrachten dreigen ook in 

Vlaanderen. 
 
Waarom? Daarom! 

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst, en om straks voldoende goed 

toegeruste leraren te hebben die alle noodzakelijke middelen hebben om kinderen 

en studenten op die toekomst voor te bereiden, moet er dringend vanaf nu iets 

gebeuren.  
 
Wij spreken onze steun uit voor jullie stakingsactie en wensen jullie een grote 

deelname en een goede uitkomst toe. 

 
Met een solidaire groet, 

namens het hoofdbestuur van de Algemene Onderwijsbond, 

 

 
Liesbeth Verheggen 

Voorzitter 
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Bedankt!

Benieuwd naar meer materiaal, 

persartikels over de staking? Kijk 

op de actiepagina op www.cov.be.

Het gemeenschappelijk vakbonds-

front in Leuven heeft snoep bij. Ze 

delen zure beertjes uit om het ge-

brek aan middelen aan te kaarten 

en druivensuiker zodat het perso-

neel kracht en energie kan opdoen.

David Edwards @daveswords

Support and solidarity with Belgian educa-

tion unions @hetCOV COC VSOA education 

and ACOD who are on strike today. “Why? 

That’s why! Even a child knows what educa-

tion needs & because workload for Belgian 

teachers is increasing while teacher well-

being is deteriorating.” @eduint

Eduinternational @eduint

In solidarity with educators in Flanders. 

Kwalitatief goed onderwijs heeft goede 

investeringen nodig! #daaromstaaktonder-

wijs #20maart #COConderwijs #acodbrussel 

#vsoa_slfp @hetCOV #unite4ed


