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We vroegen aan de vijf provinciale  
COV-voorzitters wat hen het meest getroffen 

heeft in het contact en overleg met de vakbonds-
afgevaardigden en leden in deze coronacrisis.

Bart Petit
voorzitter   COV-Oost-Vlaanderen

Maandag 16 maart is een dag om niet vlug te 
vergeten. Eerste mededeling op school gedaan 
over COVID-19. Ik had toen totaal geen ver-
moeden welke impact dit zou hebben op ons 
dagelijks leven. Gaandeweg zag ik steeds meer 
scholen die zich noodgedwongen begonnen te 
reorganiseren met de eerste richtlijnen die we 
van de overheid kregen. Via teamwork vond 
men steeds creatieve oplossingen voor de ont-
stane problemen. Met dank aan onze militan-

ten en VA’s die via constructief 
overleg en vanuit een be-

zorgdheid voor goed onderwijs voor hun leer-
lingen steeds geëngageerd meewerkten. 
Afstandsleren via digitale weg werd het nieu-
we normaal. Ook op bestuurlijk vlak konden 
we niet anders dan deze weg volgen. Het ver-
gaderen werd minder aangenaam omdat je 
het directe contact toch wel miste. We kijken 
met de voltallige bestuursploeg dan ook reik-
halzend uit naar onze eerste fysieke vergade-
ring in maanden. Als provinciaal voorzitter 
ben ik bijzonder trots op COV-Oost-
Vlaanderen voor de geleverde inspanningen.

We probeerden de vinger aan de pols te houden en gaven zo veel 
als mogelijk feedback vanuit het veld. Provinciaal stuurden we 
#trots een bedanking naar al onze leden en COV-medewerkers 
voor hun inzet. Onderwijs is wonderwijs: vanaf 13 maart was dit 
meer dan ooit de trend. Niet alleen de woorden: creativiteit, 
flexibiliteit en inventiviteit, maar ook de bijhorende daden gin-
gen hand in hand! 

We zijn #bezorgd om de toekomst: sommige vakbondsafgevaar-
digden werden weinig of niet betrokken in het overleg, sommige 

kinderen konden niet bereikt worden, scholen hadden een duide-
lijk tekort aan ICT-infrastructuur … We wensen dat deze bezorgd-

heden in het onderwijsbeleid meegenomen worden. Er is duidelijk 
nood aan structurele oplossingen en investeringen in het basisonder-
wijs. Bezorgd om één september straks … we kijken hoopvol uit.

Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. Het was een uitdaging, 
maar gelukkig werd er #geëngageerd verbindend, inspirerend en moti-
verend samengewerkt. Samen komen we er door! We zyn d’r voe joen!

13 maart 2020: De dag waarop onze samenleving volledig tot stil-
stand leek te komen. Plots kwamen er veel vragen van VA’s, direc-

teurs en collega’s over het organiseren van de opvang, de preteaching, 
de heropstart … #bezorgd. Hoed af voor alle leerkrachten, directies, on-

dersteunend- en poetspersoneel om dit alles op een veilige en creatieve 
manier te realiseren. Ondanks de ministeriële beslissingen die kort op el-

kaar volgden, deden de mensen van het onderwijsveld het weer #trots. De 
provinciale vormingen en vergaderingen werden afgelast, want we moesten 
in ons kot blijven. Persoonlijke contacten met VA’s, leden en bestuursleden 
mochten niet meer en verliepen via Skype of telefonisch #geëngageerd. 
Ondertussen lijkt alles weer op zijn pootjes terecht te komen. Na de herop-
start van het onderwijs, hopen we ook in onze provincie weer alles op gang 
te krijgen. Zo kijken we er met ons provinciaal bestuur naar uit om tijdens de 
laatste maand van het schooljaar nog een keer in “real life” met elkaar te 
vergaderen.

Hoe is ‘t?
Raf Waumans, voorzitter COV-Antwerpen

Wie had ooit gedacht dat de obligate gezondheids-
wensen van nieuwjaarsdag zo belangrijk zouden 
worden. Plots is er overvloed aan “kwali-tijd” in 
gezinsverband. 

In coronatijden vakbond maken is niet eenvoudig. 
Maar ik ben fier voorzitter te mogen zijn van een 
(h)echt team provinciale bestuursleden. Zij zijn 
steeds het fijnmazig netwerk dat we nu erg nodig 
hebben. 

Die werking aan de basis is evenwel ook een zorg. 
Het engagement van zovele VA’s en besturen, ge-
structureerd in kringen en provincie, maakt van 
het COV een unieke vakorganisatie. Het wegvallen 
van de fysieke ontmoetingen zorgt voor minstens 
vertraging op de doorstroming. Ja, de (snelle) digi-
tale kanalen bewijzen zeker hun dienst maar toch 
moeten we aandacht blijven geven aan échte be-
spreking van bijvoorbeeld onderwijsactualiteit.

Het sterke engagement van zovele medewerkers, 
professioneel en vrijwillig, kan de uniciteit van het 
COV zeker vrijwaren. De vele leden vormen het 
warme, kloppend COV-hart. Sterke besturen geven 
de polsslag aan. Aan de COV-beleidsmakers om de 
vinger aan die pols te houden. En dan heb ik het 
volle vertrouwen: het komt goed!

Vrijdag 13 maart is voor mij het coronaverhaal be-
gonnen. Aanvankelijk werd corona weggelachen 
als een eenvoudig griepje. Niets bleek minder 
waar. Het normale publieke leven stopte: geen 
lessen meer en hobby’s werden on hold gezet. Ik 
moest in mijn bubbel blijven en kreeg precies vrije 
tijd. Toch ben ik sindsdien niet meer vrij geweest. 
Ondertussen zag ik vele vakbondsafgevaardigden 
en leraren die zich inzetten voor leerlingen en col-
lega’s. Zij hebben keihard gewerkt. Van pretea-
ching naar proteaching naar noodopvang naar 
chatsessies met ouders en leerlingen. 
Tegelijkertijd namen zij de wijzigende onderrich-
tingen door, richtten zij de klassen in met kleine 
groepjes. Vergaderen deden ze via verschillende 
digitale kanalen. Voor deze mensen heb ik het 
grootste respect. Zij hebben de scholen gedragen, 
de kinderen geleid en de ouders gegidst. Toch blij-
ven er extra opdrachten komen. En dat maakt mij 
bezorgd, want er is nood aan rust en herbron-
ning om weer klaar te staan voor een volgend 
schooljaar.

André
 Vandebroek

vo
or

zi
tte

r C
OV-L

im
burg

Nancy Dewulf
voorzitter COV-West-Vlaanderen
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