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Nieuwe 
maatregelen 

moeten echte 
versterkingen 

zijn. 
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D
aar zit je dan als directeur, hopend 
op een goede start in een hopelijk 
corona-luw schooljaar. Met al je or-
ganisatorisch talent heb je de 

school draaiende gehouden, samen met je 
team. De minister voorzag wel financiële te-
gemoetkomingen. Het eerste geld van de di-
gisprong werd ook al gestort. Maar perso-
neelsmatig zie jij enkel een aankondigings-
beleid waarop je moeilijk de organisatie van 
je school kan afstemmen, al je beleidsvoe-
rend vermogen ten spijt.

Daar zit je dan als tijdelijke leerkracht, als 
kinderverzorger of ICT-coördinator met uren 
verspreid over tal van scholen. Een heel 
schooljaar was het wikken en wegen over het 
inzetten van je uren. Ook voor jullie was het 
een zwaar jaar met veel stressvolle situaties. 
Met als bedanking een laatste maand vol on-
zekerheid over 1 september.

Toch kondigde de minister al een en ander 
aan. In het regeerakkoord staat immers een 
versterking van het basisonderwijs inge-
schreven. Er zouden meer kinderverzorgers 
komen in het kleuteronderwijs. Er is extra 
administratieve, pedagogische en beleidson-
dersteuning voorzien in de begroting. 
Aanvangsbegeleiding zit ingebakken in het 
nieuwe akkoord over TADD, vaste benoe-
ming, functiebeschrijving en evaluatie. 

De digisprong voorziet in 
meer uren ICT-coördinatie.

Aan al die versterkingen 
wordt ook hard gewerkt, 
achter de schermen. 
Onze COV-onderhan -
delaars zitten de dag 
rond aan digitale tafels 
om de besluiten die moeten 
leiden tot een versterking van 
het basisonderwijs gerealiseerd 
te krijgen. Het is vechten om elke 
verbetering. Wij willen dat de maatregelen 
ook échte versterkingen zijn voor jullie. 
Technisch is onze inbreng en kennis essenti-
eel. Wij bewaken de kwaliteit en jouw rechts-
zekerheid!

Al in 2003 werd in het parlement een resolu-
tie ingediend om laattijdige beslissingen over 
het begin van het schooljaar te vermijden. 
Terecht! Na een korte periode van verbete-
ring staan we vandaag terug naar af. Hoewel 
ook corona dit jaar een duidelijke spelbreker 
is, willen we hiervan geen herhaling meer. 
Veel vroeger in het schooljaar moet voor elke 
school duidelijk zijn hoe het team er het 
schooljaar nadien kan uitzien. Zodat ook die 
reis met vertrouwen kan voorbereid worden. 
Daar hebben alle passagiers, groot en klein, 
baat bij. 

De zomervakantie staat voor de deur. Ze is welgekomen na een jaar vol geregel en 
gedoe, vol stress over gezondheid en veiligheid. Maar vrij van zorgen de zomer in zeilen 
is er voor een aantal onder jullie nog niet bij. Want nog altijd is niet bekend hoe de 
personeelsformatie er op jouw school volgend schooljaar uit kan zien. Krijgt de ICT-
coördinator meer uren? Komen er meer uren kinderverzorging op je kleuterschool? En 
wat met het lerarenplatform en de bijsprong? Het blijft voor jou nog koffiedik kijken.
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Goed gepakt het nieuwe 
schooljaar aanpakken

@hetCOV
#zwartopwit
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