
Aan de minister-president van de Vlaamse Regering  
Aan de Vlaamse minister van Onderwijs, Viceminister-president van de Vlaamse Regering  
Aan de afgevaardigd bestuurder van het GO!  
Aan de verantwoordelijke voor het Overlegplatform Kleine Onderwijsverstrekkers  
Aan de algemeen directeur van het OVSG  
Aan de directeur van Ligo, Centra voor Basiseducatie vzw 
Aan de directeur van POV  
Aan de directeur van het VCLB  
Aan de secretaris-generaal van de VLHORA  
Aan de voorzitter van de VLIR  
Aan de voorzitter van de RvB VOCVO VZW  
Aan de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen  
 
Brussel, 28 februari 2023 
 
STAKINGSAANZEGGING PERIODE 6 MAART 2023 TOT EN MET 10 MAART 2023 
 
Geachte mevrouw  
Geachte heer  
 
Zoals u wellicht al weet, organiseren de drie representatieve vakbonden voor de openbare diensten: 
ACOD, FCSOD en VSOA een nationale actieweek om het belang van de openbare dienstverlening 
onder de aandacht te brengen en op te komen voor hun werkvoorwaarden. Er zullen gespreide acties 
plaatsvinden. 
 
De onderwijsvakbonden willen het belang van onderwijs als opdracht voor de overheid en  het belang 
van goede onderwijskwaliteit door investeringen en zorg voor het personeel benadrukken. Hierbij 
roepen ze hun militanten in alle scholen en instellingen op om tijdens een informatiemoment onze 
gezamenlijke zorgen bij het personeel onder de aandacht te brengen en dit aan de hand van een 
presentatie over het belang van kwaliteitsvol onderwijs en daaraan gekoppeld een debat.  Deze  
informatiesessie kan georganiseerd worden tijdens een daarvoor door de schoolleiding voorzien 
moment; bijvoorbeeld tijdens een personeelsvergadering of via een vakbondsvergadering waarbij alle 
personeelsleden de kans krijgen om aanwezig te zijn.  
 
Indien er door de schoolleiding met de syndicale delegatie geen moment kan worden 

overeengekomen, willen wij onze militanten en de personeelsleden de mogelijkheid geven om tijdens  

de periode van 6 maart 2023 tot en met 10 maart 2023 over te gaan tot één uur staking om het 

informatiemoment te kunnen organiseren. De syndicale delegatie zal in dat geval aan het bestuur 

vooraf het concrete tijdstip van deze informatieactie kenbaar maken.  

Met deze stakingsaanzegging dekken ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs die 

onderwijspersoneelsleden die afwezig zijn omwille van hun deelname aan deze informatieactie en 

daardoor loonverlies lijden.  

Nancy Libert Koen Van Kerkhoven Marianne Coopman Marnix Heyndrickx 
Algemeen secretaris Secretaris-Generaal Algemeen secretaris Voorzitter  
ACOD Onderwijs COC COV VSOA Onderwijs 
 

 


