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Lies geeft les aan de leefgroep van de oudsten 
in de leeftijd van tweede en derde kleuterklas. 
Ze is mama van drie meisjes en woont samen 
met haar echtgenoot Nicolas in Wevelgem. In 
haar vrije tijd gaat ze dansen en is ze samen 
met haar man kookouder voor Chiro 
Pendoender. 

“Intussen ben ik toe aan mijn vijfde jaar als 
vakbondsafgevaardigde. Het valt enorm mee. 
Ik leer nog elke dag bij. Sinds januari 2020 
hebben we een LOC in onze school. Samen 
met een collega-personeelsvertegenwoordi-
ger bereid ik deze voor. Recent engageerde ik 
me ook voor het OCSG. Door corona is het 
soms wat zoeken, want alles is nieuw. 
Gelukkig kan ik rekenen op steun van collega’s 
uit de scholengemeenschap. Ik vind het vooral 
boeiend en leerrijk om met deze collega’s sa-
men te zitten.”

“Het vakbondswerk is zeker niet altijd even 
gemakkelijk. Het komt boven op mijn school-
werk en mijn gezin. Ik doe mijn best, maar ben 
geen supergirl! Bovendien ben ik een team-
player. Soms kan je onmogelijk voor iedereen 
goed doen. Dat wringt wel eens … maar ik heb 
veel collega’s die achter me staan en dat geeft 
me de kracht om door te gaan. Het is voor hen 
en voor onze school dat ik het doe. Samen 
school maken vind ik heel belangrijk.”

Lies is kleuterjuf in de kikkerklas in de Vrije Basisschool Ons 
Kasteeltje in Rekkem en al vijf jaar vakbondsafgevaardigde 
(VA). “Er was geen VA op onze school. Een aantal collega’s 

vonden dat dit iets voor mij was. Ik zet me graag in voor 
anderen, dus ik waagde de stap!”
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