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(Onder)handelen in het coronatijdperk 

 

Tijdens de afgelopen weken werd in speciale omstandigheden onderhandeld in het lokaal 

comité. Misschien gebeurde dat nog fysiek, rekening houdend met de nodige maatregelen? 

Mogelijk ontdekte men hoe je virtueel kan vergaderen? Of werden er afspraken gemaakt per 

mail? 

 

Onderhandelen in moeilijke tijden 

Op welke manier er ook vergaderd werd, hopelijk werd er een goed protocol afgesloten in 

het lokaal onderhandelingscomité over onder andere: 

▪ Organisatie van de opvang 

▪ Risicoanalyse en hygiënische maatregelen 

▪ Permanentie, rekening houdend met collega’s die behoren tot een risicogroep 

▪ Takenpakket van het personeel op school, of beter nog, thuis 

▪ … 

Zelfs als er geen lokaal comité is zal er nog vaak beroep gedaan worden op jou, als 

directeur, en de afgevaardigde(n) van het COV tijdens deze crisisperiode. Probeer je gezond 

verstand te gebruiken tijdens het overleg en in je antwoorden aan collega’s. Wij zorgen er 

alleszins voor dat er antwoord gegeven wordt op veel gestelde vragen. 

 

Sociale verkiezingen mei 2020 uitgesteld  

De sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, worden uitgesteld. Vakbonden en 

werkgevers bespreken de praktische details en de juridische regeling van het uitstel. 

Vermoedelijk zullen de sociale verkiezingen pas na de zomer plaatsvinden. Zodra wij meer 

nieuws hebben, brengen wij jou uiteraard op de hoogte. 

 

Contractuele arbeiders en bedienden in vrije scholen 

In heel wat vrije scholen werken arbeiders en bedienden die betaald worden door het 

schoolbestuur met de werkingsmiddelen. Zolang onze scholen niet gesloten zijn is het goed 

dat deze personeelsleden hun taken blijven uitvoeren. Arbeiders kunnen herstellingen 

blijven doen of gebouwen, speelplaatsen en schooltuinen blijven onderhouden. Ook 

busbegeleiders en andere bedienden kunnen hun opdracht blijven uitvoeren. Er kan in de 

mate van het mogelijke gezocht worden naar alternatieven samen met de 

vakbondsdelegatie. Of bekomen worden dat in geval van overmacht of als de werknemer tot 

een risicogroep behoort geen prestaties meer moeten worden geleverd. Met de 

schoolbestuurorganisaties werden cao’s afgesloten die werkzekerheid en loonbescherming 

bieden aan deze collega’s. Hun loon moet verder worden uitbetaald. Door deze cao’s zorgen 

we er voor dat deze personeelsleden niet moeten terugvallen op tijdelijke werkloosheid. 
Voorlopig gelden deze cao’s tot 4 april. 

 

Aanvraag syndicale premie 

Iedereen die vorig jaar betaald werd door AgODi kan nu het aanvraagformulier voor de 

syndicale premie downloaden via Mijn Onderwijs: Personeel. Alle collega’s die in 2019 lid 

waren van het COV hebben recht op de vakbondspremie. Informeer je zelf vooraf zeer 

https://www.hetacv.be/acv-cov
https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=0926820925&e=bc4043a382


goed. Op onze website vind je alle informatie terug. Wij vroegen aan onze afgevaardigde(n) 

om hun collega’s te helpen bij het vinden van het aanvraagformulier via ons stappenplan 

(ook op onze site). Iedereen moet het formulier downloaden, afprinten en ingevuld aan de 

afgevaardigde(n) bezorgen. Hij/zij verstuurt dan de documenten naar de verantwoordelijke 

van de kring/regio. Als er bij jou op school geen vakbondsafgevaardigde of 

personeelsvertegenwoordiger is wil jij misschien hier ook mee helpen? 

We hebben bij de overheid aangedrongen om de documenten digitaal te mogen indienen. 

Dit is echter niet toegestaan. We moeten de originele documenten, voorzien van een 

handtekening, ontvangen. Het zal in deze coronatijden niet eenvoudig zijn om de 

documenten te verzamelen en verder te bezorgen. We kunnen niet anders dan oproepen om 

maximaal per post te versturen. Want ook wij moeten alle regels die de overheid oplegt 

door de coronacrisis strikt opvolgen. Wij doen ons best om de postpakketten zo snel 

mogelijk te verwerken. 

 

Info en documenten niet via de post naar AgODi 

AgODi verstuurt, door de coronamaatregelen, niet langer privacygevoelige informatie, zoals 

loopbaanoverzichten, met de post. De dossierbeheerder zal enkel nog communiceren via 

mail. Maan je collega’s aan om daarom hun e-mailadres in te vullen bij hun profiel op Mijn 

Onderwijs: Personeel. Als een personeelslid geen mailadres opgeeft, bezorgt de 

dossierbeheerder de informatie digitaal aan je school. AgODi wijst er ook op dat 

documenten die je met de post verstuurt naar Brussel, voorlopig niet verwerkt worden. De 

dossierbeheerders zijn immers thuis aan het werk. Bezorg formulieren digitaal via 

documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be. 
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