ACTUEEL

Veiligheid en
haalbaarheid voorop
Corona zet de hele wereld op zijn kop maar in Vlaanderen is er alvast één zekerheid die stand
houdt: het nieuwe schooljaar start op 1 september. En daar zijn we gelukkig om!
We starten in code geel, al zal dat op een aantal
plaatsen, na overleg in de crisiscel, oranje worden. Een nieuwe realiteit. Het COV bepaalde mee
de maatregelen die onderwijs nu moet volgen.
Veiligheid en haalbaarheid staan voor ons voorop.
Ook in de volgende maanden blijven we de ontwikkelingen en het sociaal overleg op de voet
volgen.

voor een goed evenwicht tussen haalbaarheid
en veiligheid en vraag respect voor het sociaal
overleg. Heb je vragen over de organisatie van je
school of over je rechten/plichten als personeelslid (taken, rechtspositie, …) contacteer dan ons
dienstbetoon of je inspraakbegeleider (www.cov.
be/dienstbetoon).

Normale opdracht

We geven je nog een wijze raad: wees pragmatisch ambitieus. Zet de prioriteiten juist. Nu meer
dan ooit moet een school zich kunnen wijden
aan zijn kerntaak: goed onderwijs geven. Busuitstappen, meerdaagse uitstappen, grootse
evenementen of projecten op school kunnen nu
even wachten. Het voorbije schooljaar zijn er gigantische stappen gezet op het vlak van didactiek
en organisatie. Laten we die vooral vast houden
en gebruiken om voor alle collega’s een veilig en
haalbaar schooljaar te realiseren en om elk kind
het onderwijs te geven waar het recht op heeft.
Laten we samen verantwoordelijk zijn voor elkaar.
We wensen jullie allemaal van ganser harte een
zalige heropstart met je collega’s en leerlingen.
Op afstand maar wel in verbondenheid.

Belangrijk is dat de opdracht van het personeel
terug beperkt wordt tot de normale normen.
Onderwijspersoneel werkt hard. Er is nog harder
gewerkt vorig schooljaar. Nu moet samen met
het hele team bekeken worden wat er kan en
niet kan. Wat er veilig, gezond en haalbaar is. De
prestatieregeling blijft gewoon gelden. Voltijds
of deeltijds, de opdracht van het personeel kent
geen uitbreiding. Op die manier kan het energiepeil op een aangename hoogte blijven staan.
Lees zeker de rubriek Inspraak in deze Basis (blz.
32-33) waar we het allemaal nog eens op een
rijtje zetten.

Aangepaste maatregelen
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Elke school is anders. De ligging, de infrastructuur en het aantal leerlingen en personeelsleden
zijn telkens anders en vragen aangepaste maatregelen. Daarom kunnen wij niet op elke concrete
vraag een sluitend antwoord geven. Wij verwijzen
graag naar de website van het Departement onderwijs. Daar vind je antwoorden op veel gestelde
vragen en uitgebreide draaiboeken. Deze draaiboeken kan je toepassen op je eigen schoolomgeving op basis van de lokale risicoanalyse. Zorg
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Kerntaak: goed onderwijs geven

Wat moet je doen als school?
https://bit.ly/3aTUadD
Lees “Terug naar een haalbare opdracht”
(Inspraak, blz. 32-33)

