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BEDANKT

om mee te staken
voor de toekomst
van onderwijs
In veel Vlaamse scholen, centra en andere onderwijsinstellingen was op 20 maart niet veel
bedrijvigheid te bespeuren. De stakingsoproep
van de onderwijsvakbonden is goed opgevolgd.
Van harte dank aan iedereen die deelnam aan deze
grote onderwijsstaking. Jullie hebben daarmee
een krachtig signaal gegeven dat jullie het echt
beu zijn! Sinds de opstart van onze campagne
‘Waarom? Daarom!’ bereikten ons veel schrijnende verhalen. Onderwijs moet veranderen want
ons werk is niet meer werkbaar. Het is niet meer
werkbaar in de klas en het is niet meer werkbaar
buiten de klas. Het is niet meer werkbaar omdat er
steeds meer geëist wordt terwijl er steeds minder
mensen beschikbaar zijn voor het veldwerk. Jullie
hebben gestaakt voor al wie in onderwijs meer dan
ooit nood heeft aan werkbaar werk. Jullie hebben
gestaakt uit oprechte bekommernis voor kwaliteitsvol onderwijs.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van
Vlaams-Brabant trok langs verschillende regionale
scholen. Ze gaven de directies een doos snoepjes
om aan het personeel uit te delen. De doos bevat
zuurtjes, om het gebrek aan middelen aan te kaarten,
en druivensuiker, zodat het hardwerkende personeel
extra energie kan opdoen.

De bal ligt nu in het kamp van de (toekomstige) Vlaamse
en federale regering. Hebben zij jullie signaal begrepen?
Gaan zij jullie de broodnodige middelen geven zodat
onderwijs terug een aantrekkelijk beroep wordt? Het is
hen geraden, want COC zal blijven strijden voor goede
werkomstandigheden en voor goed onderwijs.
Samen staan we sterk voor onderwijs!

Op het Sint-Vincentiuscollege in Buggenhout (Sivibu)
organiseerden de afgevaardigden een alternatieve actie
om de noden in onderwijs duidelijk te maken. Personeel
én leerlingen kleedden zich in donkere kleuren, omdat
ze de toekomst donker inzien als de overheid niet stevig
investeert in onderwijs. Ze voegden een rood accent
toe als symbool voor de liefde en passie waarmee ze
elke dag school maken. Leerlingen en ouders werden
geïnformeerd over de redenen van de staking en er
was een debat met de zesdejaars over onderwijs.
Enkele laatstejaars maakten daarop een filmpje om de
problemen in onderwijs aan te kaarten.
Dat filmpje vind je terug op onze Facebookpagina
www.facebook.com/COConderwijs/.
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Binnen het vrij onderwijs in de regio
Deinze-Aalter staakten heel wat
personeelsleden. Enkele COC-leden
deelden ‘s ochtends flyers uit met de
belangrijkste redenen om te staken.

Ook bij het Open-School Centrum voor
Basiseducatie in Oostende werd er
gestaakt.

Aan het Sint-Michielscollege in
Brasschaat stond een groot piket waar
stakers van verschillende scholen uit
de regio samenkwamen.

In Vlaams-Brabant deelden enkele
afgevaardigden symbolische zure
appels uit aan hun collega’s, om hen op
te roepen om mee te staken.

VCLB Houthalen staakte mee.

In het leraarslokaal van het Instituut
Maris Stella - Sint-Agnes in Borgerhout
werd duidelijk opgeroepen om te
staken.

Het personeel van hogeschool PXL
nam deel aan de onderwijsstaking.

Voor de schoolpoort van SBSO Baken, MPI
Zonneken en het bijhorende internaat
werd op een ludieke manier actie
gevoerd. Het personeel verkleedde zich
als superhelden. Ze wilden zo duidelijk
maken dat ze een hart hebben voor
onderwijs, maar niet alles aankunnen,
want ze zijn geen superhelden.

Voor de schoolpoort van het KTA Gito
Groenkouter in Sint-Amandsberg werd
duidelijk gemaakt waarom er gestaakt
werd.

