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Isabel Engels en Lien De Wilde vormen in Vrije Basisschool Sint-Macharius in Laarne 
een stevig duo als vakbondsafgevaardigden. Isabel en Lien: “We proberen er te zijn 
voor onze leden op school. Ze kunnen met al hun vragen bij ons terecht. Als we zelf 
geen antwoord vinden, vormen we het aanspreekpunt. We kunnen dan steeds een 

beroep doen op de inspraakbegeleiders.”

Isabel en Lien
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Isabel werkt in deze school sinds 1995 als 
kleuterjuf. Ze is gehuwd met Johan en heeft 
een zoon, Seppe, en een dochter, Lotte. Isabel 
is sinds 2002 vakbondsafgevaardigde. Ze 
stond er eerst alleen voor, maar heeft er sinds 
enkele jaren een enthousiaste collega-vak-
bondsafgevaardigde bijgekregen, met name 
Lien De Wilde. Lien is afgestudeerd als leraar 
lager onderwijs en is sinds 2007 aan de slag in 
de school. Op vraag van haar directeur werd 
ze in haar eerste werkjaar vakbondsafgevaar-
digde. Na enkele jaren in het zesde leerjaar, 
doet ze nu al een viertal jaar het vierde leer-
jaar.

Isabel en Lien: “Onze opdracht bestaat erin 
om de leden zoveel mogelijk informatie te ge-
ven, onder meer over navormingen en info-
avonden. Door ons uurtje ‘samen school ma-
ken’ kunnen we alles nu beter voorbereiden. 
Dat is echt een heel nuttig moment. We kun-
nen de aangeboden informatie beter doorne-
men en het lokaal onderhandelingscomité 
(LOC) grondig voorbereiden.”

Wat hen motiveert om verder te doen? “We 
vinden het heel fijn dat we onze collega’s kun-
nen helpen. Als vakbondsafgevaardigde blij-
ven we zeer goed op de hoogte van alles wat 
er verandert binnen onderwijs en zo kunnen 
we ook alle leden goed informeren. Onze col-
lega’s appreciëren dat. We zijn er ook om op te 
komen voor de rechten van onze collega’s en 
erop toe te zien dat alles correct verloopt op 
school. We vormen de brug tussen de colle-
ga’s, de directeur en het schoolbestuur. 
Beiden zijn we niet van het type dat bij onder-
handelingen op tafel slaat, we zijn eerder rus-
tig, maar toch kordaat van aanpak omdat we 
het belangrijk vinden om voor iedereen op te 
komen. Op dit moment zijn we bezig met het 
opmaken van het nieuwe arbeidsreglement 
samen met de directeur en het schoolbestuur. 
Dat is een heel belangrijk instrument voor het 
personeel en daarom is het heel goed dat we 
erop toezien dat alles wat erin komt in orde 
is.”


