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Kevin Polley (33) uit Zonnebeke

“Op naar de
toekomst”

Kevin Polley wil in de eerste plaats een goede papa zijn
voor zijn twee dochters Flo (2) en Lot (6 maanden).
Daarnaast is hij ook een enthousiaste leraar die aan
teamteaching doet in het derde leerjaar in Zonnebeke.
Intussen engageert hij zich ten volle voor het COV. Zo werd
hij onlangs voor een tweede keer verkozen tot
vakbondsafgevaardigde in zijn school.
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“Mijn engagement heeft twee grote redenen:
ik help graag collega’s met raad en daad, maar
ik ben ook bezorgd over de toekomst van onze
prachtige job. Het is mijn overtuiging dat een
sterke vakbond noodzakelijk is om ons te beschermen en daar wil ik mijn bescheiden steentje toe bijdragen. De uitdagingen die op ons afkomen zijn immens: een nijpend lerarentekort,
een grote uitstroom van jonge leraren, langer
werken voor minder pensioen, 39% van de ziektedagen bij leerkrachten door psychosociale
aandoeningen, de achteruitgang van de prestaties bij leerlingen … Ik hou dan ook een stevig
pleidooi om samen naar oplossingen te zoeken,
waarbij het COV een belangrijke rol speelt.”
Kevin liet zich op het vorig COV-congres in
Houffalize opmerken toen hij voor een volle zaal
pleitte voor meer digitale aanwezigheid van het
COV. “Ik zou geen goede leerkracht zijn als ik
niet meteen ook enkele groeikansen zie. We
moeten met het COV meer online actief zijn, om
nieuws te delen maar vooral om in interactie te
gaan met onze leden. Een steeds groeiend aantal van onze leden is immers midden het internettijdperk geboren. Vandaar mijn pleidooi voor
meer activiteit op Facebook, Twitter en andere
sociale media. Willen we sterk staan voor de
toekomst dan moeten we ook deze bronnen ten
volle benutten!”
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