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Caroline heeft ook heel wat hobby’s. Ze speelt 
piano, gitaar en viool en treedt af en toe op 
met een strijkersorkest, vaardigheden die ze 
graag doorgeeft aan haar kleuters. Ze suppor-
tert elk weekend voor zoon en dochter die vol-
leybal spelen en draait mee als bestuurslid bij 
volleybalclub Rembert Torhout Heren. 
Tenslotte gaat ze elke zomervakantie mee met 
een kookploeg voor Kazou Brugge. Caroline: 
“Ik hou ervan bezig te zijn. Heel wat van mijn 
tijd gaat naar mijn engagement als vakbonds-
afgevaardigde. Zeker als je op de hoogte wil 
zijn van de materie, vergt dit heel wat opzoek-
werk en vormingen. Maar ik ben echt blij als ik 
in overleg kan gaan met mijn directie en we op 
deze manier samen school kunnen maken. Het 
geeft voldoening als er beweging in bepaalde 
zaken komt na overleg. Ook de hulp die ik kan 
bieden aan collega’s kan me gelukkig stem-
men. Hun dankbaarheid en steun doen me 
groeien in mijn taak. Het vakbondswerk in de 
grote overlegorganen van onze scholengroep 
is wel niet altijd eenvoudig, maar ik blijf mijn 
best doen om hier samen met de andere VA’s 
m’n steentje bij te dragen!”, verzekert een 
stralende Caroline.
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Caroline Eecloo (44) uit Torhout

“In overleg samen 
school maken”

EVEN TIJD VOOR EEN PERSOONLIJKE NOOT
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Caroline is al 21 jaar leraar in Oefenschool De 

Koornbloem in Torhout, een groene en warme school 
buiten het centrum. Ze geeft er les aan 17 kindjes in de 

tweede kleuterklas. Ze is ook al 18 jaar 
vakbondsafgevaardigde en zetelt in heel wat 

overlegorganen binnen haar school en in 
scholengemeenschap Rembert Basis. Zo is ze lid van de 

ondernemingsraad en het CPBW.  
Daarnaast is ze bestuurslid van kring Torhout-

Oostende. Een wel zeer bezige bij!
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