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HET ONDERWIJS ALTIJD IN HET VIZIER

Paul Raemdonck uit Wetteren

“Het onderwijs vaarwel
zeggen? Nee hoor!”
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Na wat omzwervingen kwam Paul terecht in de lagere school aan het SintFranciscuscollege in Wetteren. Gaston Van der Gucht was er directeur én kringvoorzitter
van COV-Wetteren. “Gaston overtuigde mij van de waarde van het COV en lijfde mij in bij
het bestuur. Jacques Bracke (een studiegenoot), Noël Wynant en Herman Librecht
kwamen de ploeg versterken. Het werd een hechte vriendenploeg.”

“Wij volgden trouw de provinciale vergaderingen in de Poel in Gent en later in Sint-Amandsberg en bleven achteraf ook wel eens plakken.
In de jaren 60 werd in Wetteren, onder de bezieling van Gaston Van der Gucht en kantonnaal inspecteur Georges Dutré, de studiekring
AILO opgericht. Doel was de Aspirant Inspec
teur Lager Onderwijs te begeleiden en voor te
bereiden op het moeilijk examen van inspecteur. Heel wat kandidaten slaagden dankzij
deze vorming en ernstige studie voor het examen. Jacques De Smet, opvolger van Gaston
Van der Gucht, zette het werk van AILO verder.
Noël Wynant bleef secretaris en Jacques
Bracke hield de rekeningen bij.” Ondertussen
nam Paul meer engagement op in het COV als
lid van de pedagogische en syndicale commissie, en medewerker aan het dienstbetoon.
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“De schaalvergroting drong zich op: de kringen werden omgevormd naar vijf regio’s. Met
enige trots kan ik zeggen dat de benaming
grotendeels door mij geïnspireerd werd. Kring
Wetteren verdween en onze streek werd opgenomen in regio Denderstreek. Als enig bestuurslid van kring Wetteren bleef ik wat verweesd achter, maar ik werd vlug opgenomen
in de gastvrije regio van voorzitter Gilbert
Raes. Jacques De Smet en Daniël Wettinck
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bleven in Wetteren en namen de leiding van
een bloeiende seniorenwerking. Onder provinciaal voorzitter Paul Geerts werd ik provinciaal secretaris en verslaggever. Na hem ‘diende’ ik onder Danny De Smet en momenteel onder Bart Petit. In onze regio ben ik vormingsverantwoordelijke, huisfotograaf en beheer ik
samen met regiovoorzitter Geert De Vuyst de
database.”
De fusies van scholen drongen ook door in
Wetteren. De Sint-Gertrudisbasisschool was
een feit. “Ik werd er na een tijd aangesteld tot
directeur met als ‘cumul’ de coördinatie van
de basisscholen van ons schoolbestuur. Na
tien jaar lo(n)kte het pensioen. Het onderwijs
vaarwel zeggen, leek me moeilijk. Binnen het
schoolbestuur van Katholiek Onderwijs
Wetteren werd de cel basisonderwijs opgericht en ik voelde er me vlug thuis. Ik kan er
mijn ervaring gebruiken bij het opvolgen van
de bouwdossiers. Zo hou ik mij dienstbaar bezig en doe ik ondertussen ‘geen ander kwaad’.
Gehoor geven aan de oproep van minister
Weyts om het lerarenkorps te versterken is
voor mij niet aan de orde. Er zijn andere middelen - zoals een deftig loopbaandebat - om
het lerarentekort aan te pakken en het beroep
aantrekkelijker te maken.”
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