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EVEN TIJD VOOR EEN WANDELING MET ZUNI

Sarah Delaere (39) uit Izegem

Collega’s helpen,
geeft veel voldoening
Sarah is al 19 jaar leerkracht in de Sint-Rafaëlschool in
Izegem, de stad waar ze is geboren en getogen. Ze is ook
al 16 jaar actief als vakbondsafgevaardigde. In deze functie
zetelt ze in heel wat overlegorganen in haar school en in
scholengemeenschap PRIZMA basis. Daarnaast is ze ook
secretaris van kring Roeselare-Izegem. Haar inzet heeft
ze met de paplepel meegekregen.
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“Ik ben mijn engagement als vakbondsafgevaardigde gestart onder impuls van mijn vader
Dirk. Hij is al veel jaren actief in het WestVlaams provinciaal bestuur. Als vakbondsafgevaardigde vind ik het heel boeiend om aanspreekpunt te kunnen zijn tussen de vakbondsafgevaardigden van onze scholengroep
en het schoolbestuur en CODI. Om de twee
weken komen we samen om te overleggen,
ideeën uit te wisselen en soms is er ook een
‘lucht je hart’-momentje. Ook met onze directeur kan ik, samen met collega Marianne,
steeds een gesprek met wederzijds respect
hebben en dat doet deugd! De vormingsdagen
met vrijgestelden Kris en Leen zijn steeds
heel zinvol om onze eigen collega’s met raad
en daad bij te kunnen staan.”
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“Voltijds werken, deelnemen aan overlegorganen en het kringbestuur in combinatie met
mijn gezin met drie kinderen is niet altijd eenvoudig. Veel vrije tijd blijft er niet over, al vind
ik sporten belangrijk en lees ik ook graag een
boek. Vier jaar geleden adopteerden we twee
Spaanse galgo’s en daar ga ik dagelijks mee
wandelen. Mijn man, die praktijkleerkracht is,
zegt soms dat ik beter mijn slaapzak meeneem naar school. Maar het geeft mij heel
veel voldoening om collega’s te kunnen helpen
en de juiste info te geven. Daar doe ik het
voor!”
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