KRINGTERVIEW

Rony De Smet (65) uit Lochristi

“Het onderwijsberoep
is een roeping”
Op 11 juli 2019 beëindigde Rony De Smet zijn mandaat van voorzitter van COVScheldestreek. Hij werd immers 65. Rony zou, als ondervoorzitter, Rob Trenson, tijdelijk
opvolgen. Uiteindelijk heeft hij de regio tien jaar geleid. Rony zal vooral herinnerd worden
als de voorzitter die de christelijke identiteit van het COV belichaamde.

Rony zorgde elke bestuursvergadering voor
een beklijvende bezinning waaruit zijn geloofsovertuiging sprak. In zijn inleidend woord in het
regioboekje, kwam telkens de liefde voor de
kinderen en voor het onderwijzersberoep tot
uiting. Hij sprak in die context vaak van ‘onze
roeping’.
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en bezorgdheden binnen het onderwijsveld
vooral vanuit een menselijk perspectief.

Rony kwam in de COV-familie als vakbondsafgevaardigde van de Gemeentelijke Basisschool
Lochristi en trad later in het regiobestuur van
Scheldestreek als afgevaardigde voor het gemeentelijk onderwijs. Vanuit zijn onderwijskundige gedrevenheid werd hij lid van de pedagogische commissie van Oost-Vlaanderen. Later
werd hij zelf voorzitter van die commissie en
verzorgde hij jarenlang het pedagogische luik
van de jaarlijkse studiedag van COV-OostVlaanderen. Hij vertegenwoordigde dan ook de
provincie op de maandelijkse bijeenkomsten
van de pedagogische commissie in Brussel. Hij
was ook een tijdje secretaris van het provinciaal
bestuur.

Rony probeerde samen met de andere bestuursleden de regiowerking op een constructieve en aangename manier in goede banen te
leiden. Tijdens zijn voorzittersperiode werden
de maandelijkse studiekringvergaderingen gecontinueerd, geleid door Patrick Durieux. Op de
vormingsdagen voor de vakbondsafgevaardigde
wist hij op zijn geëigende en rustige wijze de
aanwezigen te motiveren om hun syndicale opdracht verder te behartigen. De ‘directeurscursus’ voor collega’s die het ambt van directeur
ambiëren, werd ingericht. Een cursus, waarvan
de organisatie nu is overgedragen aan het provinciaal bestuur. De ‘werkgroep Céline Alvarez’
is een recent initiatief, waarbij een groep geïnteresseerde collega’s regelmatig samenkomen
om te reflecteren over haar publicatie ‘De natuurwetten van het kind’ en de mogelijkheden
wil nagaan om sommige ideeën te integreren in
het Vlaamse basisonderwijs.

Met zijn groot inlevingsvermogen leidde Rony
het bestuur heel democratisch. De mening van
iedereen werd gerespecteerd en een beslissing
werd pas genomen na consultatie van alle leden
van het dagelijks bestuur. Dat er in de bestuursploeg van Scheldestreek een vriendschapsband
is gegroeid, is in grote mate de verdienste van
deze aimabele voorzitter. Als onderwijzer en later als directeur bekeek hij de bekommernissen

Naar eigen zeggen, wist Rony zich steeds uitstekend omringd en gedragen door zijn bestuur.
Hij kon rekenen op de medewerking van de andere leden. Nu geeft hij de fakkel door aan Luc
Viaene, syndicaal verantwoordelijke van onze
regio en van de provincie. We danken Rony voor
zijn engagement, zijn inzet en zijn inspirerende
houding als voorzitter én als mens, en wensen
hem alvast het allerbeste toe.
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