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Onze uitdaging … 
 
COV West- Vlaanderen  zou graag in elke West-Vlaamse basisschool minstens 

één COV-aanspreekpunt hebben.  Er zijn scholen met een COV-afgevaardigde. 

Maar er zijn ook scholen  zonder COV-aanspreekpunt…  Voor ons moeilijk om 

zo al onze leden de nodige info door te spelen.  

 
- Weet jij wat er leeft op je school? 

- Heb je een luisterend oor voor je collega’s? 

- Wil je werken aan een betere school met en voor iedereen? 

- Heb je een gezonde interesse in pedagogische en syndicale onderwerpen?  

- Deel je graag je kennis met collega’s?  

- Wil je iemand helpen die op zoek is naar antwoorden? 

- Mogen we je aanspreken om COV-berichten  onder de collega’s op 

school te verspreiden? 

 

 

 

 

 

 

Als je op de meeste van deze vragen zonder nadenken ‘ja’ antwoordt dan … 

dan ben jij de collega die we zoeken. 

Join jij onze groep?  Heb je interesse? Laat het ons weten. Geef je naam en 

school door via deze link .  

 

Vergeet je syndicale premie 2018 niet aan te vragen! 
 

Dit jaar zijn er echter enkele wijzigingen! 

 

1) Vond jij je aanvraag niet in je  brievenbus?  Dan zal je het document 

zelf moeten downloaden en uitprinten. Je vindt je persoonlijke aanvraag 

syndicale premie op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs-personeel l 

Bezorg je ingevulde aanvraag aan je vakbondsafgevaardigde / COV-

contactpersoon of bij de kringverantwoordelijke. Liefst zo vlug mogelijk, 

zeker tegen halfweg juni.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1tdJmyYE0NJasIOma0iomhhAmiJWR_llWmssP3wPCwl7SA/viewform
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs-personeel
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs-personeel
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2)  Op de aanvraag staat er een unieke QR-code. Overplak deze niet met je 

groene klever! Je groene klever komt in  het vak ‘in te vullen door het 

personeelslid’.  Vind je niet onmiddellijk je groene klevers? Vul alles in 

en plaats zeker je COV-lidnummer erbij. 

3) Voor een vlotte digitale verwerking:  gebruik enkel  DRUKLETTERS 

4) En niet vergeten:  je IBAN-nummer, schrijf ‘gelezen en goedgekeurd’, de 

datum en je handtekening.  

 
Kringverantwoordelijken voor de syndicale premie 

Kring 301  Brugge Wilfried Dermul Welvaartstraat 29, 8310 Brugge 

Kring 302 Diksmuide Ludo Vergote Jonkerhovestraat 35, 8600 Woumen 

Kring 303  Ieper Mario Ghekiere Tresoriersstraat 18, 8980 Zonnebeke 

Kring 305  Kortrijk Griet Vandeputte Henri Dunantstraat 32/1, 8870 Izegem 

Kring 306 Menen-Wervik Jan Corneillie Klytemolenstraat 78, 8940 Wervik 

Kring 310 Roeselare Lieve Devriese Klokkeputstraat 101, 8800 Roeselare 

Kring 310 Izegem Dirk Delaere Beukendreef 16, 8870 Izegem  

Kring 311 Tielt Katrien Van Maele  Stationsstraat 44/1/1, 8740 Pittem 

Kring 312 Torhout Johan Vergaerde Stuiverstraat 409, 8400 Oostende 

Kring 313  Veurne Lieve Duyck Nieuwpoortsteenweg 362, 8670 

Oostduinkerke 

 
 

 
                Tools4schools 

 

 

Woensdag 10 april 2019 was een 

hoogdag voor het onderwijs: een sterk 

bezette leermiddelenbeurs en druk 

bijgewoonde workshops. Kortom een 

succes van formaat.  
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Staking, waarom? daarom! 
 
Deze staking was meer dan nodig. Dit was te merken aan de vele scholen die op 

woensdag 20 maart hun poorten dicht hielden. Net geen 60% van de 

leerkrachten in het West-Vlaams basisonderwijs  steunden deze actie. Dank aan 

jullie allen!  

Deze staking heeft onze politici eindelijk wakker geschud:  

- Op de dag van de staking ondertekenden alle politieke 

partijen een positieve engagementsverklaring .  

- Op woensdag 24 april ’19 keurde het Vlaams Parlement  

volgende  resolutie met een concrete opdracht voor de 

volgende Vlaamse regering goed: versterking in de klas via 

zorgondersteuning, meer kinderverzorgers, meer 

administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning voor de 

schoolleider.  

- Op woensdag 24 april ’19 keurde het Vlaams Parlement  

volgend decreet goed:  vanaf september 2019  komt er een 

einde aan de historische onderfinanciering van het 

kleuteronderwijs.  Hiervoor voorziet men jaarlijks 50 miljoen euro extra.    

 
 
Heb je nog meer vragen? 
 

- Misschien vind je de antwoorden op onze website: www.covwvl.be 

- Neem contact met onze vrijgestelden:  

 

Leen De Grande   leen.degrande@acv-csc.be     059 / 56 04 60 

 

Kris Vanbaelen  kris.vanbaelen@acv-csc.be    051 / 26 55 65  

 

- Maak een afspraak  voor een zitdag: 

 

02 / 244 36 66   COVafspraak@acv-csc.be  

 

 

 

Syndicale groeten, 

 

                              COV West-Vlaanderen 
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