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Een nieuw draaiboek,
een gewijzigd scenario,
een nieuwe regie ...
sterk overleg werkt

Sterk overleg
werkt
Een school is meer dan een opvangplaats. Het is niet genoeg om alle kinderen
naar school te kunnen sturen. De kwaliteit van het onderwijs dat er wordt
gegeven, moet ook goed zijn. Daarom moet jij vooral je kernopdracht (lesgeven)
kunnen waarmaken. Dat is alleen mogelijk als jij veilig en doenbaar kan werken
in een school die goed georganiseerd is.

D

at is onze rode draad, onze basisovertuiging. Daarom wilden we na
de eerste lockdown dat de lokale
besturen de opvang organiseerden.
Daarom is het goed dat extra-murosactiviteiten nu wegvallen, ook al keken jullie en de
leerlingen er erg naar uit. Daarom willen we
niet dat als leraren afwezig zijn, de kinderen
over verschillende klassen verdeeld worden.
Leraren moeten vervangen kunnen worden.
Want grote klasgroepen zijn niet alleen minder veilig, ze zijn ook minder efficiënt wanneer het op leren aankomt.
Weet ook dat de scenario’s maximumscenario’s zijn en dat omwille van de pandemie de
situatie van je school je misschien dwingt om
het anders, dat wil zeggen strenger of beperkter te organiseren. Als er te veel leraren
afwezig zijn, kan het nodig zijn om klassen of
misschien wel de school te sluiten. Ook dat
staat zo in de draaiboeken. Het is een noodoplossing maar soms is het echt wel veiliger.
De minister beloofde na herhaaldelijk aandringen ook extra financiering voor een uitbreiding van de korte vervangingen voor alle
ambten.
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Vergeet ook niet het belang van je preventieadviseur en je lokaal overleg. Ook dat kregen we
de afgelopen maanden immers samen voor elkaar:
het respect van iedereen rond
de onderhandelingstafel voor de
afspraken die op het lokale sociaal overleg gemaakt worden. De verhalen van onze
inspraakbegeleiders liegen er ook niet om.
Waar het sociaal overleg goed en respectvol
georganiseerd wordt, loopt de organisatie
van de school een pak vlotter. Het beleidsvoerend vermogen van die scholen is duidelijk sterker. Dat is iets waar we ook in nietcorona tijden verder op kunnen bouwen.
Veel van deze afspraken haalden de pers
niet. Ze zijn vooral voor jullie belangrijk. We
bereikten ze via constructief en sterk overleg. Wij zijn ervan overtuigd dat we zo - stevig onderbouwd - de beste en meest duurzame resultaten halen, op korte maar vooral
ook op (middel)lange termijn.
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