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#hulpvaardig
“Toen kreeg ik de vraag of ik vakbondsafge-
vaardigde wilde worden. Na enige aarzeling 
ging ik overstag en maakte ik kennis met an-
dere geëngageerde mensen op militantenvor-
mingen. Daar kom je de laatste nieuwigheden 
te weten en kan je te rade gaan bij collega 
vakbondsafgevaardigden en de vrijgesteld se-
cretarissen. Het is fijn om de collega’s op 
school te kunnen verder helpen met correcte 
informatie.”

#geëngageerd
“Sinds twee jaar heeft mijn loopbaan een an-
dere wending genomen, zowel op school als 
binnen het COV. Ik ontdekte de pedagogische 
commissie waarbij de focus ligt op het onder-
wijzen en de onderwijskwaliteit. 
Ondertussen ben ik voorzitter van deze com-
missie in Vlaams-Brabant en neem ik met veel 
enthousiasme deel aan de vergaderingen in 

Brussel. Hier krijg ik input om in de provincie 
aan de slag te gaan. Op school verliet ik mijn 
vertrouwde eerste leerjaar om naar het derde 
leerjaar over te stappen. Ik combineer dit met 
aanvangsbegeleiding en neem ook de ICT-uren 
ter harte. Daarnaast werk ik mee aan het be-
leid van onze school. Allemaal nieuwe uitda-
gingen waar ik mij met plezier in verdiep.”

#trots
“Nog een recent project en hobby zijn de bijen. 
Samen met mijn man ben ik drie jaar geleden 
met twee bijenvolkjes begonnen. Op dit mo-
ment hebben we er zes. Het is prachtig om te 
zien hoe al die bijen op een effectieve manier 
samenwerken naar eenzelfde doel toe. En net 
zoals het er in zo’n bijenvolkje aan toe gaat, zo 
hoort het ook binnen een schoolteam. Met z’n 
allen de neuzen in dezelfde richting om de on-
derwijskansen voor elke leerling zo optimaal 
mogelijk te krijgen.”

Kim Peeters is juf in het lager onderwijs sinds 1996. “Ik werd op datzelfde 
moment ook lid van het COV. Als jonge, pasafgestudeerde leraar is het fijn 

om een degelijke ruggensteun te hebben. Intussen ben ik niet meer zo jong 
en heb ik heel wat jaren met passie in de eerste graad, vooral het eerste 

leerjaar, gestaan. Al die tijd was ik trouw lid van het COV maar ook niet meer 
dan dat. Tot 10 jaar geleden …”
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‘Zoals het er in zo’n 
bijenvolkje aan toe gaat,  
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EEN BEZIGE BIJ TUSSEN DE BIJEN


