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HEVERLEE. HILDE OP WEG NAAR ...?

Hilde Coel (58) uit Heverlee

“Durf je engageren!”
Hilde Coel is mama, oma, kleuterjuf én voorzitter van het sectorcomité kleuteronderwijs
van COV-Vlaams-Brabant. Hilde rolde vanzelf het COV binnen dankzij haar vader die
onderwijzer was en lid. Hij ging naar informatieavonden en zorgde ervoor dat het vakblad
binnen handbereik lag. Op haar beurt gaf Hilde de binding met het COV door aan haar
zoon die leraar lager onderwijs is.
“Ik kreeg de kans om tijdens mijn loopbaan op
verschillende plaatsen te werken. In Aarschot
runde ik samen met een collega een 2-klassige kleuterschool. In Borgerhout was ik verantwoordelijk voor 39 peuters, zonder hulp
van een kinderverzorgster. Die functie bestond toen nog niet. Ik werkte met verschillende groepen kleuterleeftijden.” Hierdoor deed
Hilde een rijke werkervaring op en groeide ze
uit tot de sterke, creatieve persoon die ze nu
is. Hilde vindt het heel belangrijk om op de
hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt binnen het onderwijs. “Basis zorgt voor heel wat
informatie. De vele vernieuwingen in onderwijs kan ik dankzij de aanvulling van het COV
volgen. Maar het zijn vooral de babbels tussen
de COV-mensen die mij verrijken én warmte
en energie geven om ervoor te blijven gaan. Ik
ben ook blij met de bijscholingen en vormingen van het COV. Zo ken je je plichten maar
ook je rechten.”
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Hilde werd ook zelf vakbondsafgevaardigde,
nadat ze zelf eens hulp kreeg van het COV.
Hilde: “Ik help graag mensen. Het is belangrijk
dat collega’s weten dat ze met vragen tot bij
mij kunnen komen. Ik kan hen doorverwijzen
naar de vrijgesteld secretarissen die hulp op
maat bieden. Maar ook het verzamelen van de
vakbondspremies of het doorsturen van data
van vergaderingen en vormingen horen erbij.
Het is niet altijd even gemakkelijk om vak-
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bondsafgevaardigde te zijn. Je moet trachten
om het standpunt van een groep collega’s te
dragen en te verdedigen. Ik wil ook komen tot
het ‘samen’ werken aan een positieve school
met al de partners.”
Of Hilde ook zin had om het sectorcomité kleuteronderwijs te versterken? Jawel! “Ik ontmoette op de bestuursvergadering een groepje
kleuterjuffen, allemaal begeesterd door het
onderwijs. En belangrijk: iedereen werd er gehoord en kon er zijn zegje doen.” Intussen is
Hilde al meer dan 10 jaar voorzitter van dit comité, een goed geoliede machine van negen
enthousiastelingen. Ze slagen erin om de noden van het kleuteronderwijs in kaart te brengen en hierop in te spelen met doelgerichte
vormingen. Vanuit die functie zit Hilde ook in
de provinciale raad van Vlaams-Brabant. Ook
daar leerde ze weer gedreven mensen kennen.
Net zo in het bestuur van de syndicale commissie. “Zo leer ik overal bij en daarom blijf ik
mij ook inzetten. Samen met de energie die ik
haal uit het contact met mensen, het samen
zoeken naar oplossingen, uitdagingen aangaan
…” Hilde raadt iedereen aan om lid te worden
van het COV. “Omdat je dan weet waar en hoe
je juiste informatie vindt. Omdat je samen
meer kan bereiken. Omdat je meer mensen
leert kennen. Omdat je heel wat bijleert en niet
het gevoel hebt dat je zelf het warm water
moet uitvinden. Dus …durf je engageren!”
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