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DE LOC-MAP, EEN WAARDEVOL INSTRUMENT

Vakbondsafgevaardigde Els Van De Vijver

‘Ons spreekuur is geopend!’

Dat de vakbondsafgevaardigden vlot bereikbaar zijn, is een troef voor de collega’s van de school
buitengewoon onderwijs Ter Leie in Bachte-Maria-Leerne. “Iedereen weet dat ze één van ons drieën
kunnen aanspreken indien nodig en dat het VA-spreekuur open is op maandag”, zegt Els Van De
Vijver. En dan is er ook nog de LOC-map, binnen handbereik in de leraarskamer.
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Els woont samen met haar man en twee doch
tertjes in Petegem-aan-de-Leie.
Els: “Ik ben afgestudeerd als kleuterjuf en heb
één jaar in het gewoon kleuteronderwijs ge
werkt. Na dat jaar begon ik als interim op de
BO-school Ter Leie in Bachte-Maria-Leerne. Ik
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ben er gebleven met heel mijn hart! Nu werk ik
er ondertussen 17 jaar als kleuterleidster ASV.
Na enkele jaren werd ik lid van het LOC en ik
ben sinds drie jaar vakbondsafgevaardigde van
onze school. Samen met mijn LOC-collega’s Ine
en Dries, vind ik het belangrijk om met onze di

recteur en het schoolbestuur een open dialoog
te voeren over wat leeft bij de collega’s.”
Kort op de bal
Els: “We organiseren de wettelijk bepaalde
overlegmomenten met het schoolbestuur, maar
komen tussendoor ook samen met onze direc
teur. We doen dat omdat er naast de vragen die
kunnen behandeld worden tijdens de LOCvergadering, nog extra vragen zijn van het per
soneel. Zo kunnen we korter op de bal spelen.
Het gaat dan vooral om praktische of organisa
torische zaken. De directeur is er nog maar
sinds enkele jaren op onze school en op die ma
nier kunnen wij helpen met het verduidelijken
van gewoontes.”
De LOC-map
Els: “Voor iedere vergadering van het LOC
stuur ik de agenda door naar het personeel.

Iedereen krijgt de kans om te reageren met
vragen, bedenkingen en/of aanvullingen. In de
leraarskamer heb ik gezorgd voor een LOCmap. Die staat op een kast in het zicht voor ie
dereen. Hierin komen de agendapunten en de
verslagen van het LOC én van het OCSG.
Vooraan de map wordt er na iedere LOCvergadering een blanco blad gestopt waar lera
ren, therapeuten en opvoeders hun vragen kun
nen noteren. Tussendoor kijk ik in de map en
probeer ik sneller in te spelen op vragen. Ik
vind de map een meerwaarde want ik merk dat
de collega’s ze echt gebruiken. Sinds kort is er
een nieuw onderdeeltje: de info die wordt uitge
werkt tijdens de lestijden die toegekend zijn
aan de vakbondsafgevaardigde in het kader van
‘Samen school maken’. Door die kindvrije lestij
den hoop ik meer tijd te hebben om de militan
tenvorming van het COV te volgen!”
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