Meerbeke, 20 maart 2019

Beste minister Crevits,
Wij hebben ervoor gekozen om op woensdag 20 maart 2019 niet te staken. Toch betekent dit niet dat
wij ons zomaar neerleggen bij de gang van zaken en dat wij alles blijven accepteren wat er boven ons
hoofd beslist wordt.
En ja, wij staan zelf ook achter alle actiepunten, maar wij vinden dat de leerlingen en de ouders daar
niet de dupe van moeten worden.
En ja, wij willen onze planlast niet nog groter maken door onze pedagogische studiedag nadien in te
halen via zelfstudie, omdat we nu al tijd te kort komen.
En ja, wij vinden het jammer om regelmatig op een negatieve wijze in de media te komen.
En ja, we hebben echt nood aan meer kinderverzorgingsuren zodat we meer kunnen inzetten op
persoons- en cultuurgebonden ontwikkelingen.
En ja, we hebben meer budget nodig voor onze kinderen: voor didactische materialen, voor
leeruitstappen, voor het creëren van aangenamere klassen …
En ja, wij willen onze gebouwen kindvriendelijker maken, indien monumentenzorg zijn dossiers zou
kunnen opvolgen.
En ja, extra leerkrachturen zouden we met open armen ontvangen, zodat ieder kind krijgt wat hij/zij
verdient en waar hij/zij recht op heeft.
En ja, wij willen ons ten volle geven voor het M-decreet, indien er wordt ingezet op een veel grotere
ondersteuning. Want met één à twee uurtjes per week komen we er absoluut niet.
En ja, wij weten soms niet waar eerst te beginnen: ziekte vervangingen, vernieuwingen in het
onderwijs (ZILL / nieuwe agenda / nieuwe maatschappij / nieuwe visies ), …
En ja, wij zijn een team met sterke karakters en vele talenten.
En ja, wij geven met hart en ziel les, maar vinden dat we helaas soms te kort schieten.
En ja, wij houden van al onze kinderen, met zorgen, groot en klein, maar ook met talenten die heel
divers zijn.
En ja, wij willen er alles aan doen om niet te breken, maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Het
is niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf. Tijd voor actie! Waarom? Daarom!
Het VBM-team
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