
 

 

 

 
6 januari 2020 

 
#Trots, #Bezorgd, #Geëngageerd ook in 2020 
 

Samen met jou zijn 1400 COV-vakbondsafgevaardigden en opvolgers actief sinds 1 

januari 2020. Voor vier op de tien van deze afgevaardigden is het hun eerste mandaat. 

En daar zijn de personeelsvertegenwoordigers nog niet bijgeteld! 

 

Jij wil je ten dienste stellen van onze leden, als vakbondsafgevaardigde in een lokaal 

comité. We zijn jou enorm dankbaar voor dit engagement. We zeggen luid: “je bent 

goud waard!” De binnengekomen gegevens van de verkozen personeelsvertegen-

woordigers verwerken wij nog. Ook zij zullen vanaf 2020 opnieuw een belangrijk 

mandaat opnemen. 

 

Engagement 

Als militant van het COV neem je het engagement op om onze COV-missie uit te dragen 

en voor te leven. Je onderschrijft onze waarden. Leden vinden jou voor informatie en 

dienstverlening. Je capteert wat leeft in je school en neemt het op voor onze leden. 

Daarvoor zijn wij en de leden je enorm dankbaar. Militanten zijn sleutelfiguren in onze 

organisatie. Er wordt veel van hen verwacht maar we bieden ook ruggensteun. 

 

Militantenvorming 

Het COV weet zijn militanten naar waarde te schatten. We brengen jou en je collega’s 

militanten regelmatig samen op een militantenvorming. Elke vakbondsafgevaardigde of 

personeelsvertegenwoordiger heeft het recht om die vorming te volgen, ook als er 

meerdere afgevaardigden zijn in je school of scholengemeenschap. En we verwachten 

ook dat jij deelneemt. Het niet kunnen vinden van een vervanger mag geen reden zijn 

voor jou om een vorming te missen. Je krijgt een syndicale vrijstelling. De vorming 

wordt telkens aangekondigd op de site. Je kring of regio stuurt je persoonlijk een 

uitnodiging. Vergeet dan zeker niet in te schrijven! 

 

De COV-nieuwsbrief 

Maandelijks, steeds op maandag, vind je onze COV-nieuwsbrief voor militanten in je 

mailbox. We doen dit bewust elektronisch want dat is minder belastend voor het milieu! 

Er zijn vier vaste rubrieken die even belangrijk zijn: inspraak, dienstbetoon, beleid en 

‘voor u gelezen’. Vijf keer per jaar is er ook nog de nieuwsbrief ‘Vorming’ met alle info 

over de komende vormingen: de infovergadering in augustus voor militanten, 

directeuren, administratief medewerkers en bestuursleden; de vormingen voor 

militanten en de in-service-bijscholingen voor directeuren en administratief personeel. 

Dringend nieuws komt via de nieuwsbrief ‘Heet van de naald’. 

De nieuwsbrief is er in de eerste plaats om jou te informeren. Op jouw beurt kan je de 

info overbrengen naar je collega’s en gebruiken als achtergrond tijdens het syndicale 

moment op de personeelsvergadering. Probeer syndicale tijd structureel in te passen in 

jullie maandelijkse vergaderingen. Je gebruikt de info ook voor de voorbereiding van het 

(de) onderhandelingscomité(s). Je kan een rubriek uit de nieuwsbrief doorsturen aan 

collega’s die je vragen stelden. Als de info moeilijk leest op je scherm kan je de 

https://cov.acv-online.be/COV/Ik-zoek-info-over/COV-Vorming/Militantenvorming/Militantenvorming.html


nieuwsbrief ook uitprinten. Een print kan je ook bezorgen aan collega’s of ophangen in 

het personeelslokaal. Uiteraard kunnen COV-leden bij jou terecht voor meer informatie! 

De nieuwsbrief doorsturen aan je directeur is niet nodig. Hij/zij ontvangt immers 

dezelfde nieuwsbrief op donderdag in dezelfde week, tenminste als hij/zij COV-lid is en 

bij ons geregistreerd staat als directeur. 

 

Professionele ondersteuning 

Naast informatie en vorming staan onze inspraakbegeleiders klaar om je met raad en 

daad bij te staan. Je kan hen ook vragen om de inspraak in je school te ondersteunen. 

 

 

Het COV is #trots op wat jij als militant betekent voor onze leden. 

Het COV is #bezorgd om de noden van het personeel in het basisonderwijs en zet zich 

in voor betere werkomstandigheden. 

Het COV wil met jou als militant #geëngageerd 2020 ingaan om onze missie te 

realiseren. 

Dank voor je inzet en een gelukkig en krachtig nieuw jaar! 

 

 

https://www.hetacv.be/acv-cov/dienstbetoon
https://cov.acv-online.be/COV/Ik-zoek-info-over/Inspraak/COV-inspraak.html

