ACTUEEL COV-Congres in beeld - Foto’s Daniël Rys

De congresdeelnemers worden op hun weg naar de congreszaal
muzikaal begeleid door Rock Au Vin.

Proost Rik Renckens
vraagt tijdens een moment
van bezinning over
democratie en
verbondenheid ook een
minuut stilte voor de COVcollega’s die we in ons hart
dragen.

Algemeen secretaris Marianne Coopman licht het thema toe.
“We zijn hier vandaag op ons congres om samen te overleggen
wat onze krachtlijnen zijn voor de toekomst.”

Lies Van Rompaey leidt vakkundig de
dans. Zij begeleidt het podium en vraagt
aandacht voor de praktische afspraken.

Wat bereikte het COV sinds 2013?
Adjunct-algemeen secretaris Hilde
Lavrysen brengt het in woord en
beeld. In een filmpje getuigen zowaar
enkele kinderen over wat hun juf en
meester blij maakt als ze naar school
komen om te werken.
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De congresdeelnemers bespreken en stemmen de
krachtlijnen in vier parallelle secties.

COV-voorzitter Bert Verhaegen opent het vijfjaarlijks congres. De
kop is er af.

Sonja Verhechten, professor in de connectologie, warmt het
publiek op door hen … over de streep te trekken.

Geen congres zonder reglement. Ondervoorzitter Rohnny Michiels legt
het ter stemming voor. Een ideale repetitie voor de latere stemmingen.

Voor het COV-bingospel moet je acht mensen zoeken die
beantwoorden aan de omschrijving op de bingokaart.
Gelukt? Bingo! De eerste twintig spelers nemen een boek
mee naar huis. Met dank aan Uitgeverij De Eenhoorn.

Samen op de foto op je eigen manier? Het kan! En opgelet: misschien word je
wel met enkele pennentrekken vereeuwigd door huisillustrator Pieter Fannes.
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COV-voorzitter Bert Verhaegen en COCvoorzitter Serge Vrancken lichten samen de
bijzondere resolutie toe: een
engagementsverklaring voor een versterkte
samenwerking tussen COC en COV.

We verwelkomen tientallen genodigden tijdens het congres,
waaronder ook minister van Onderwijs Crevits. In haar
speech zet ze vier verschillende petjes op, zo zegt ze zelf. Met
dat van minister doet ze een klinkende uitspraak: “Het plan
basisonderwijs komt op de politieke agenda van het Vlaams
Parlement de komende maanden.”

Tanja, Eva en Bart, drie vakbondsafgevaardigden, brengen hun ter plaatse geschreven “Minuut”
op het podium. Hun inspiratie en enthousiasme worden beloond met een warm applaus.

Het COV bestaat 125 jaar! Ook vandaag én morgen wil het COV haar rol
opnemen als ontmoetingsplaats voor haar leden, als innoverende
organisatie en als een vakbond die impact heeft op het onderwijsbeleid.
Voer voor een stevig debat met Louis Van Beneden, Marc Depaepe, Mia
Douterlugne, Ann Van Laer en Jeroen Van Ranst.

ACV-voorzitter Marc Leemans
steekt in zijn speech de deelnemers
een hart onder de riem: “Onderwijs
moet voldoen aan steeds meer
verwachtingen met steeds minder
middelen en ondersteuning. Dat
terwijl jullie liefde voor de job zo
groot blijft!”

Meer op Facebook/hetCOV. Een totaalverslag van speeches, tussenkomsten, secties, debat …
volgt in de volgende Basis-nummers.
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