In de focus Eva Tiquet

Dag van de schoonmaak

“We hebben een super
E
lk jaar organiseert ACV Voeding en Diensten op 20 juni een
Dag van de Schoonmaak. Op deze manier willen ze de
schoonmakers op een positieve manier in de kijker zetten.
Want spijtig genoeg krijgen ze niet altijd het respect dat ze
verdienen. Ook in basisscholen zijn er schoonmakers aan het
werk1. Ze zetten zich in om van de school een ordelijke en propere
leef- en leeromgeving te maken voor leerlingen en leraren. Maar
zijn de schoonmakers wel zichtbaar in de school? Maken ze deel uit
van het schoolteam? Wordt hun werk naar waarde geschat en
gerespecteerd?
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deze korte enquête in.
Bij 80% van deze VA’s is het
poetspersoneel in contractuele
dienst van de school.
Maar is deze poetsman of poetsvrouw dan ook een lid van het
schoolteam? “Ja!”, antwoordt 80% .
Dat uit zich onder andere in het uitnodigen op personeelsfeestjes, leerlingen die deze poetsvrouw/man bij
naam kennen en het hebben van een
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goede band met de andere collega’s
van het schoolteam.
Maar deel uitmaken van het team
staat blijkbaar niet garant voor een
goede samenwerking. Minder dan de
helft van de VA’s zegt dat er regelmatig overleg is met het poetspersoneel. Tegelijk blijkt ook dat er onvoldoende tijd voorzien
wordt om de school
netjes te houden. Met
de beschikbare uren
is het haast onmogelijk om een school
(klassen, eetzaal, leraarskamer, speelplaats, sanitair, gangen, traphallen, …)
proper te houden. De
onderhoudsonvriendelijke schoolinfrastructuur en ongeschikt
poetsmateriaal
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maken het nog lastiger. “Alles moet
snel tussendoor gebeuren door de
poestvrouw. Niet evident!” reageert
een VA. Of: “Ze doen hun best! Maar
de toiletten en gangen worden in de
loop van de dag gepoetst, hierdoor
liggen deze er tegen de volgende
ochtend al niet meer netjes bij.”
Bijna al het poetspersoneel is aanwezig tijdens de schooluren.
Driekwart komt ook buiten de
schooluren. Bij scholen waar het
poetspersoneel van een externe firma is, constateren we dat zij hoofdzakelijk buiten de schooluren komen
poetsen. Deze poetsvrouwen en
-mannen hebben een minder goede
band met het schoolteam en de leerlingen. Er is bijna geen overleg en er
zijn vaker wissels van personen.
Maar ook bij het poetspersoneel van
een externe firma geven de VA’s aan
dat er te weinig uren zijn om de
school te onderhouden.
Collega’s-vakbondsafgevaardigden
van het COV kunnen zeker iets betekenen voor het schoonmaakpersoneel. Op het LOC en de ondernemingsraad moeten ook problemen of
vragen van het schoonmaakpersoneel een plaats krijgen. Het is ontzettend belangrijk dat naar hen geluisterd wordt én dat ze echt deel
kunnen uitmaken van het schoolteam.

Een pluim voor de
schoonmakers!
Veel VA’s geven in de enquête een
mooie pluim voor het poetspersoneel dat zijn uiterste best doet om binnen de voorziene
uren, infrastructuur
en materialen, de
school proper te houden:
“Onze poetshulpen kennen de
school van binnen en van buiten. Als
de leerkrachten of de leerlingen iets
verloren zijn, is er veel kans dat onze
poetsvrouwen het vinden en terug
brengen.”

poetsvrouw!”
“Anja en Dorothy staan altijd klaar
om overal te helpen.”
“We hebben een super poetsvrouw!”
“Top! Altijd net gepoetst!”
“Poetsen op school is dweilen met de
kraan open. Chapeau voor onze
poetsdames! Alle respect!”
Op de Dag van de Schoonmaak mag
zo’n pluim niet ontbreken! Iedereen
werkt, leert, speelt en voelt zich beter op een nette en ordelijke school.

Dank je wel!
Op 20 juni was het de Dag van de
Schoonmaak. Zette je het schoonmaakpersoneel in de bloemetjes? Super!
Maar vergeet niet om ook dagelijks
respect te tonen voor het werk dat ze
verzetten. Een extra portie appreciatie
wordt zeker gewaardeerd!
Deze dankjewel is ook voor Mieke en Linda!

Juffen en meesters ook aan ‘t poetsen
Alhoewel de vele poetsvrouwen en -mannen hun best
doen, lukt het niet om binnen het pakketje uren de scholen
gepoetst te krijgen. Volgens de helft van de VA’s nemen leraren dagelijks een of meerdere poetstaken op, vooral in
de eigen klas.
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In de enquête geven de VA’s aan dat het onderwijzend personeel vooral in de eigen klas moet poetsen zodat zij en de
kinderen in propere klassen kunnen werken. Het gaat om
uiteenlopende activiteiten: papier en afval wegbrengen, de
banken proper maken (na een knutselactiviteit of na een
maaltijd als er geen refter is), voorbereidend werk voor het
poetspersoneel (stoelen omhoog zetten, klas uitkeren),
stofzuigen, … In het kleuteronderwijs wordt opgemerkt dat
een dagelijkse poetsbeurt gewoonweg noodzakelijk is om
plasaccidentjes op te kuisen, maar ook om de grond netjes
te houden voor kleuters die op de grond spelen. Daar waar
er in de klas (kleuter)toiletjes zijn, zijn het ook vaak de leraren die deze netjes houden.
We kregen ook veel reacties over het onderhoud van het
sanitair. Zowel de toiletten van de leerlingen als van het
personeel staan op het ‘to do’-lijstje van leraren. Het gaat

dan over het poetsen van toiletten en wasbakken, tot het
bijvullen van zeeppompen, toiletpapier en handdoekrollen.
In de leraarskamer en de refter blijven er ook nog veel taken: koffie zetten, afwasmachine in- en uitladen, afwassen
(bijvoorbeeld ook soepkommen van leerlingen), poetsen
van de leraarskamer, boterhambakken uitkuisen, speelplaats proper houden, afvalcontainers reinigen, …
Naast deze dagelijkse en/of wekelijkse taken zijn er ook
werken die bij het begin en einde van vakantieperiodes
moeten gebeuren. De ‘grote kuis’ van klassen en scholen
werd herhaaldelijk aangehaald als taak van de leraren.
Alles, écht alles, kan blijkbaar gepoetst worden: meubilair,
speelgoed, berging, ramen, muren, deurklinken, lichtschakelaars, kapstokken, traphal, speelplaats, …
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1. De belangen van het schoonmaakpersoneel worden
verdedigd door ACV Voeding en Diensten.
2. De enquête “Wie poetst er in jouw school” werd via mail
aan onze vakbondsafgevaardigden gelanceerd op 8 mei
2019 en afgesloten op 6 juni 2019.
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