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Scan en zet het COV in je contacten
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Enkele successen van het COV
✔ Meer middelen voor kleuteronderwijs
✔ Meer uren kinderverzorging
✔ Aantrekkelijkere lonen (1,1% loonsverhoging voor
heel je loopbaan – dat telt op, het equivalent van
een grote gezinswagen)
✔ Internetvergoeding 20 euro per maand
✔ Meer en snellere werkzekerheid voor starters
✔ Aanvangsbegeleiding en lerarenplatform
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Voordelig lidmaatschap voor starters
Het eerste jaar van je betalend lidmaatschap betaal je na aftrek
van de syndicale premie minder dan 7 euro per maand.

Waar staan we voor met het COV?
✔ Kwaliteitsvol onderwijs
✔ Professionalisering
✔ Werkbaar werk
✔ Dialoog en samenwerking
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Gratis lidmaatschap voor starters in onderwijs
Behaalde je je diploma in onderwijs? De eerste zes maanden
bieden we je een gratis COV-lidmaatschap aan. Helemaal
vrijblijvend.

Handig: check je gegevens
Check je dossier via www.cov.be > MijnACV:
• Update je persoonlijke en professionele gegevens
• Overzicht van de premies en andere betalingen
die je van het ACV kreeg
• Je werkloosheidsdossier, met o.a. je uitkeringen
en fiscale fiches
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Gratis lidmaatschap voor studenten
Jongeren vanaf 15 jaar, studenten en schoolverlaters in beroepsinschakelingstijd zijn gratis lid bij het ACV.
Handig voor wie net afstudeerde of nog op school zit en studentenwerk wil doen. Als je aan de slag wil in het basisonderwijs,
zit je als jongere meteen goed bij het COV! We sturen je alvast
gratis ons ledenmagazine Basis tot je afstudeert.
Mail naar cov.ledenadministratie@acv-csc.be en wij regelen het
voor jou.
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Speciaal voor jou hebben we drie formules:

Volg ons ook op
www.cov.be E w Q @hetCOV

Ge

Jonger dan 25
of net aan de slag in het basisonderwijs?

cov.dienstverlening@acv-csc.be
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(*) Na aftrek van de syndicale premie, jaarlijks zelf aan te vragen
via het formulier dat de werkgever je bezorgt. Met de syndicale premie krijg je tot de helft of meer van je lidgeld terug.
Alle info vind je op www.cov.be > Lid worden van het COV of
via onze ledenadministratie op 02 244 37 00.

02 244 37 30 – elke werkdag
ook in de schoolvakanties (voormiddagen)

E val u a

Een bijdrage is solidair. We ondersteunen er dus elkaar
mee.
Afhankelijk van je werksituatie betaal je 4 euro voor werklozen
tot 10 euro per maand voor wie voltijds werkt. *

Een vraag over je job? Even COV bellen!

V.U.: Marianne Coopman, COV, Britsierslaan 5, 1030 Brussel

Hoe lid worden?
Drie mogelijkheden:
1. Bel naar 02 244 37 00 of mail naar ikwordcovlid@acv-csc.be.
2. Ga naar www.cov.be en klik op ‘Word nu lid’.
3. Vraag het aan je COV-vakbondsafgevaardigde op school.

Zoek je werk?
Wil je meer of minder werken?
Heb je moeilijkheden met je schoolbestuur?
Heb je vragen over je loon, je vakantie, je
aanstelling of prestatie?
Ben je ziek, werkloos of dreigt ontslag?

• Heb je een arbeidsongeval gehad en ben je lange tijd
thuis, en wil je weten wat je rechten zijn?
We helpen je graag verder met je vragen over de
aangifte, we ondersteunen je ook financieel met onze
speciale kas voor onderlinge hulp en met de zoektocht
naar aangepast werk, tussenkomsten van de mutualiteit
of werkgever, enz.

Samen met ruim 35.000 andere COV-leden maak je deel uit
van de grootste onderwijsvakbond van het basisonderwijs.
Onze moederorganisatie ACV verdedigt en beschermt de
belangen van 1,6 miljoen leden op het vlak van werk, inkomen
en werkloosheid. Als deelorganisatie van het ACV komt het
COV op voor jouw belangen, als personeelslid in het gesubsidieerd basisonderwijs, zowel individueel als collectief. Met
individueel advies, persoonlijke berekeningen en juridische
bijstand zorgen we dat je professionele leven zo zorgeloos
mogelijk verloopt. Ook als het jouw loopbaan momenteel voor
de wind gaat, als lid ben je solidair met al je collega’s uit het
basisonderwijs. Samen sterk, ook als je even tegenwind hebt!

• Ben je werkloos? We geven je alle nodige informatie en
advies. ACV maakt je dossier aan bij de RVA (Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening) en zorgt voor de uitbetaling
van je werkloosheidsuitkering.

Wat hebben we jou te bieden?
Niets dan voordelen:
• Heb je vragen over TADD of vaste benoeming?
We bekijken dit samen met jou en berekenen of
en wanneer je recht hebt op een aanstelling van
doorlopende duur, of vaste benoeming.
• Heb je twijfels over de juistheid van je salaris?
We rekenen graag na hoeveel je salaris bedraagt.
Ook voor je een aanstelling aanneemt.
• Wil je graag meebouwen aan kwaliteitsvol onderwijs
én werkbaar werk? In jouw kring of regio zijn
regelmatig bijeenkomsten over syndicale en
pedagogische thema’s. Gratis voor leden!

• Wil je meer of minder werken? Wil je meer tijd voor je
gezin? Of zorg je voor een hulpbehoevend familielid?
Nadert je pensioen en wil je het rustiger aandoen?
We geven loopbaanadvies op maat: we leggen je uit
wat mogelijk is, wat de impact is op je inkomen
of je pensioen en met welke factoren je rekening
moet houden.
• Een evaluatie ‘onvoldoende’? Dreigt de school met
ontslag? Wij leggen jou je rechten en plichten als
werknemer uit. We gaan na of de juiste procedure is
gevolgd en of de opzegtermijn in orde is. Na zes maanden ononderbroken lidmaatschap heb je recht op gratis
juridische bijstand, tot in de arbeidsrechtbank toe.
• Verandert er iets voor jou in je school, of in de
onderwijswetgeving? Dan informeren we je zo snel
mogelijk. Per mail of via ons ledenblad Basis.

Wat krijg je allemaal als lid
van het COV?
✔ Elke werkdag een antwoord op jouw vragen over
werken in het basisonderwijs, op maat en met
persoonlijk advies voor jouw situatie.
✔ Persoonlijke dienstverlening en juridische
bijstand.
✔ Elf maal per jaar ons magazine Basis gratis in je
brievenbus, om moeiteloos de vinger aan de pols
te houden op onderwijsvlak.
✔ Wij onderhandelen over je arbeidsomstandigheden en vertegenwoordigen jouw stem van
lokaal niveau tot bij de minister, zodat jij kan
focussen op je werk.
✔ Optimale bescherming bij burgerlijke
aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.
✔ Extra en up-to-date informatie via www.cov.be
(log in met je lidnummer).

COV in je school
Een COV-vakbondsafgevaardigde
in je school kan je helpen bij vragen en/of
problemen. Specifiek voor onderwijs zijn
zij
ze op de hoogte van je rechten en plichten, verlofmogelijkheden enz. Bij problemen kunnen ze, als je dit wenst, ook
met de directie of het schoolbestuur onderhandelen om tot
een oplossing te komen. Voor jou, maar ook voor andere
collega’s.

Jouw COV-aanspreekpunt:

naam en contactgegevens

