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Samen werk
maken van
liefdevol
samen-leven
Bert Verhaegen - Algemeen Voorzitter COV

Beste COV-leden, vrienden en vriendinnen,
Op nieuwjaarsnacht duikelde 2019 bij iedereen de huiskamer
binnen en verwees zo 2018 naar de annalen. Dat afgesloten
jaarboek bevat zowel felgekleurde als sombere pagina’s. De
recordopbrengst van de Warmste Week, de vele topprestaties van
Belgische sporters, het sprookjeshuwelijk van Meghan en Harry,
de toenadering van Noord-Korea tot de VS en tot Zuid-Korea …
Het zijn enkele van de meest glanzende bladzijden. Spijtig genoeg
staan ze in fel contrast met donkere passages over oorlog,
geweld, het recordaantal vluchtelingen, #metoo, natuurrampen,
het politieke gekibbel in ons landje …
Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober,
mocht ieder zich uitspreken over het lokale beleid. Straks zullen
we dit nog eens doen voor het Vlaamse, federale en Europese
niveau. Jullie bepalen mee met welke partijen wij het
onderwijsbeleid mogen uittekenen in de volgende legislatuur.
Toch durven we nu nog hopen dat de federale
minderheidsregering in ‘lopende zaken’ het bereikte akkoord over
de zware beroepen uitvoert. Aan de Vlaamse regering vragen we
onverwijld te starten met het legislatuuroverschrijdende plan
basisonderwijs. Op ons COV-Congres van eind november beloofde
minister Crevits immers om dit nog op de politieke agenda te
brengen. En, mevrouw Crevits, zelfs een kind van de basisschool
weet: belofte maakt schuld.

Op het COV-Congres werden de beleidslijnen voor de volgende vijf
jaar vastgelegd onder de noemer “Vrij en krachtig onderwijzen”.
Met de gestemde krachtlijnen en resoluties kunnen onze
besturen aan het werk om voor elke geleding van onze
organisatie de vereiste stappen te zetten. Op het congres werd
ook de engagementsverklaring voor een versterkte
samenwerking tussen het COV en COC (Christelijke Onderwijs
Centrale) goedgekeurd. Meteen een opdracht om te blijven
werken aan een sterke ACV-onderwijsvakbond. Samen met de
voorbereiding en organisatie van de syndicale verkiezingen eind
dit jaar, geeft dit ruim vulling aan de agenda van 2019.
We vragen elk van jullie een engagement als
vakbondsafgevaardigde (VA) te overwegen. Ja toch! Zeker op
scholen waar nu geen VA’s zijn, is dit in het licht van de
veranderende onderwijswereld (toekenning extra middelen,
schaalvergroting, nieuwe scholengemeenschappen, …) een must.
Elke collega vaart er wel bij!
Afsluitend wens ik voor jullie in 2019: een blakende gezondheid,
een gezonde mix arbeid/gezin, de uitvoering van een sterk plan
basisonderwijs, verkiezingen die leiden tot een minder
polariserend beleid, een liefdevolle samen-leving (micro evenals
macro), een goede syndicale vertegenwoordiging in elke school,
… (je eigen wensen).
Laat ons er samen werk van maken!
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