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Wil je graag meewerken aan deze rubriek?  
Meld je op cov.basis@acv-csc.be met als onderwerp  

‘dag in het leven van’. Binnenkort sta je misschien in Basis!
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7:30 Elke morgen vertrek ik om 7.30 uur met de 
fiets naar school. Deze dagelijkse fietstocht van 
zes kilometer heen en terug ervaar ik als pure 
ontspanning. Slecht weer houdt me niet tegen. Nu 
krijg ik frisse lucht binnen, parkeer ik voor de 
deur en kan ik fit aan de werkdag beginnen.

8.30 Het onthaal is een warm transitiemoment 
tussen thuis en school. Als leraar kan ik een rol-
model zijn voor de peuters, een troost, een hel-
pende hand, een houvast. 
De kleuterklas is meer dan een beetje spelen en 
knutselen. Je brengt de kinderen inhoudelijk, 
maar ook op sociaal vlak iets bij. Mijn missie is dat 
elk kind zich ontplooit tot een eigen individu dat 
leert functioneren in groep en dit elk op hun unie-
ke manier.

11:00  Al jaren zetten we op onze school sterk in 
op het gebruik van digitale media. Ik gebruik het 
digibord voor geanimeerde verhalen, praatplaten 
en dansjes. Ook de peuters gaan zelf aan de slag! 
Zo zijn de digitale spelletjes van ‘Dag Jules!’’ per-
fect voor hen.

12:15 Tijdens de middagpauze snel naar de zolder 
om materiaal te halen voor hoekverrijking voor 
het volgende thema. Gelukkig hebben alle kleuter-
juffen een stuk zolder ter beschikking waar we het 
vele verzamelde spel- en lesmateriaal kunnen 
stockeren.

13:15 Ik sta al meer dan vijfentwintig jaar voor de 
klas en dat altijd met veel plezier. Op sommige 
momenten was ik op zoek naar meer uitdaging. 
Een opleiding Hoger Opvoedkundige Studiën was 
een verrijking voor mezelf en gaf me de kans om 
beleidsmatig aan de slag te gaan. Twee halve da-
gen per week werk ik als beleidsondersteuner op 
schoolniveau om innovaties uit te werken en te be-
geleiden.

20:00 Donderdagavond, ons wekelijks uitje naar 
de dansschool. Mijn man en ik oefenen onze ball-
room en latin danspasjes en blijven daarna nog 
gezellig iets drinken met onze dansvrienden. Niet 
té laat maken vandaag ... morgen weer naar 
school.

Een dag in het leven van …

Veerle Sterckx
Juf Veerle heeft vele ‘petjes’ op: leraar in de instapklas,  
beleidsondersteuner, COV-vakbondsafgevaardigde, kringvoorzitter, danspartner … 
Kijk mee met haar dag! 

Veerle Sterckx (50) 
geeft les in de instapklas en 
geeft beleidsondersteuning in 
de Vrije Basisschool Sint-
Hubertus in Geel. Ze is ook 
COV-vakbondsafgevaardigde 
en kringvoorzitter 
Zuiderkempen.

Volg @hetCOV op
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