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“Hier zie je hem dan, onze mini-COV-hoek op 
school. Omdat we lokalen tekort hebben en 
door corona niet gezellig in een ruimte mogen 
samenhokken, hebben we één van onze zorglo-
kaaltjes ingericht als pop-up leraarskamer. 
Een verzamelplaats dus voor kopieerappara-
ten, werkcomputers, informele gesprekmo-
mentjes, oplossingsplek om snel nog een ver-
vanging te regelen … Hier hangt ook het infor-
matiebord voor allerlei COV-nieuwtjes. De 
COV-affiche en de nodige info voor personeels-
leden heeft er een centrale plaats. 
Vakbondsafgevaardigden Dennis en Evi hangen 
de affiches op, zorgen dat de info doorsijpelt en 
maken mensen enthousiast voor infomomenten 
en vormingen. Een gedreven vakbondswerking 
is hier altijd geweest.”

“Ik probeer zelf evenwicht te vinden tussen 
mijn taak als directeur en de uitdaging als 
kringvoorzitter. Soms gaat het om verschillen-
de belangen. Mijn groene pet en mijn verant-
woordelijkheid voor de school moeten elkaar 
dan zoveel mogelijk aanvullen. Het blijft soms 
een pijnlijke spreidstand! Compromissen slui-
ten is dan de enige (typisch Belgische) oplos-
sing. Altijd afwegen: wat is menselijk, wat is 
mogelijk en waar moeten we op ons standpunt 
blijven staan? Dit is me als kind met de paple-

pel meegegeven. Met arbeiders en werkgevers 
rond de tafel zitten was ook in de jaren 60, 70 
en 80 nodig. Ik herinner me woelige tijden van 
stakingen, betogingen en soms zelfs geweld. 
Het waren voor mijn vader zeer lange dagen 
van overleg en onderhandelingen. Mijn pa leer-
de me altijd te blijven denken in mogelijkhe-
den.”

“In de overtuiging dat er mensen zijn die met 
kennis van zaken voor ons onderhandelen, be-
gon ik mee te werken in onze kring en leerde ik 
de dossiers kennen. Gemotiveerd, volgend 
maar met de nodige kritische tonen willen we 
samen COV zijn. Mee mogen denken, mee mo-
gen zoeken met als doel: het huidige onderwijs 
in ontwikkeling houden vanuit de basis! Mensen 
bewust maken van kansen, rechten maar ook 
plichten. Mensen helpen waar ze over hun 
loopbaan vragen hebben. Daarvoor heb je een 
groepje nodig dat in de kring wil meewerken, 
mensen die één keer per maand de hoofden bij 
elkaar steken om voeling te houden met de 
echte schoolpraktijk. Wat leeft er, wat moet er 
blijven en waar moet onze minister bijgestuurd 
worden? Ik ben trots op kritische mensen in 
onze kring. Bezorgd voor ons onderwijs in ver-
andering. Ik zie geëngageerde mensen in onze 
scholen en onze kring! Dank je wel!”

Lut is directeur van basisschool Sint Franciscus en al heel wat jaren kringvoorzitter. De 
oorsprong van haar engagement moeten we niet ver zoeken. Haar vader was een 

gerespecteerd algemeen secretaris van ACV-Kempen. “Ik maakte als kind mee hoe mijn 
vader ging onderhandelen in bedrijven en hoe hij acties in goede banen moest leiden. Zelf 

zou ik zeker geen vakbondswerk doen, zei ik vroeger. Maar het was sterker dan mezelf.”
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Lut Verheyen (60) uit Turnhout

“Samen voeling houden met 
de echte schoolpraktijk”

BIJPRATEN IN DE POP-UP LERAARSKAMER
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