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“In het gemeentelijk onderwijs werken we 
goed samen met de andere vakbonden. 
Gaandeweg groeiden we naar elkaar toe. 
Daardoor loopt de samenwerking met het ge-
meentebestuur vlot. Niet altijd evident omdat 
elke zes jaar de samenstelling verandert. Met 
de huidige schepen, die uit de onderwijswe-
reld komt, loopt het overleg goed. De aanpak 
van de coronacrisis is een mooi voorbeeld. We 
zijn een volwaardige partner en worden be-
trokken bij het schoolbeleid. Dat we met onze 
vijf gemeentelijke scholen één scholenge-
meenschap vormen, maakt het overleg een 
stuk makkelijker.”

Jo verving al een paar keer de directeur. “Ik 
vond het heel belangrijk dat onze school ver-
der kon “draaien”. Ik kreeg ook de steun van 
mijn collega’s wat je extra motiveert om sa-
men school te maken. Wat ik belangrijk vind is 
dat je als directeur tussen het personeel 
staat. Samen kan je enorm veel bereiken, daar 
ben ik heilig van overtuigd. Ik ervaarde hoe 
complex de taak van directeur is en ik begrijp 
dat directeurs uitvallen en vervangers moeilijk 
te vinden zijn. Er is nood aan veel meer onder-
steuning.”
 
Corona bracht heel wat teweeg. “Het verve-
lendste waren telkens de snelle veranderin-
gen waardoor je de organisatie soms moest 
herwerken of zelfs helemaal herbeginnen. De 

eerste weken zorgde onze school voor de op-
vang wat niet zo zwaar was. De enorme stij-
ging van de cijfers zorgde wel voor ongerust-
heid bij vele collega’s. Geleidelijk aan de scho-
len weer opstarten was een zware opdracht. 
We hadden daarvoor al moeten pré-teachen, 
wat we niet gewoon waren, en toen moesten 
we de klas terug in, tussen de gels, de mond-
maskers, de afstand tussen de leerlingen, ... 
Hopelijk wordt het nieuwe schooljaar een stuk 
“normaler”. Ik hoop en geloof dat werken vol-
gens de kleurcodes meer rust kan brengen.”
 
Meester Jo is zeer creatief. Schoolfeest, musi-
cal, … altijd staat Jo op de eerste rij. “Het ligt 
in mijn karakter om mee te organiseren en 
anderen te laten genieten. Ik heb het geluk om 
in een team van collega’s te zitten die ook best 
zeer actief zijn. Om een musical op poten te 
zetten heb je een heel team nodig, anders kom 
je er niet. Wij organiseren veel voor de kinde-
ren en voor de school, maar soms ook voor 
ons team, voor iedereen die actief is in de 
school, van directeur, over leraar en middag-
moeder tot poetspersoneel. In een school is 
iedereen een schakel van de ketting en af en 
toe moet je die ketting ook eens smeren.”

“Op school en privé ben ik een bezige bij. Ik 
probeer dit zo goed mogelijk te combineren 
met mijn gezin. School komt bij mij op de eer-
ste plaats … na mijn gezin.”

Spreek je in Beerse over de “BAB” (Basisschool Albertstraat Beerse) dan kan je niet voorbij 
aan meester Jo, een bevlogen en creatieve duizendpoot die mee het gezicht van de school 

bepaalt. Jo is ook ruim 30 jaar een gedreven vakbondsafgevaardigde. “Ik ben aan mijn 
negende mandaat bezig, maar nog steeds met evenveel plezier en inzet.”
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“Op school is iedereen een 
schakel van de ketting”
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