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De Algemeen Directeur van GO! scholengroep 5, met 37 instellingen en bijna
14.000 leerlingen en 12.000 cursisten een van de grootste scholengroepen van
het land, vraagt prioritaire vaccinatie van leerkrachten. Hieronder leest u zijn
oproep aan de Minister.

PRIORITAIRE VACCINATIE LEERKRACHTEN?
Geert Van Hoof:
“Een maatschappij die kiest voor de gezondheid van haar bewoners, is een lovenswaardige
maatschappij. Ons land is hier tot nu toe, in erg moeilijke omstandigheden, zeer gedegen
mee omgegaan. Ze heeft een evenwicht gevonden tussen gezondheid, vrijheid en economie
en is daar m.i. zeer goed in geslaagd. Tot nu toe. Immers, groot is mijn verwondering als ik
vaststel dat de oproep van de drie onderwijsministers in ons land tot prioritaire vaccinatie van
onze leerkrachten, blijkbaar door de federale regering wordt verworpen. De maatregelen die
afgelopen weekeinde immers werden genomen, zijn een bewijs dat de besmettingen in onze
scholen substantieel zijn.
Onze leerkrachten staan tussen die leerlingen. Vaak klassen van soms wel meer dan 25
kinderen. Kinderen, die meermaals per dag de aandacht van de leerkracht vragen, waar bij
deze niet altijd alle veiligheidsregels volgt, omdat het kind de nodige verzorging en aandacht,
ja soms ook een knuffel nodig heeft. Onze leraar doet dit met plezier, doorspekt van de
nodige betrokkenheid voor het welzijn van élk kind.
De laatste weken werden meerdere scholen/onderwijsniveaus van onze Scholengroep
tijdelijk gesloten. Vorige week zelfs om reden van overmacht. Geen leerkrachten meer
voorhanden. Mentaal op. Ook onze directies. Vandaag bereikte dit een hoogtepunt.
Leerkrachten beschikken niet meer over klasvrije uren en eten in de klas met hun leerlingen.
Directies moeten ongezien tactisch schakelen en vaak impopulaire beslissingen nemen. Ik
kijk angstig uit naar de volgende dagen. En toch merken wij op dat onze leerkrachten
gedwee alle maatregelen zo goed als mogelijk blijven volgen en zeer loyaal zijn naar hen die
de richtlijnen uitvaardigen.
Daarom, meneer de minister, vraag ik u met aandrang om onze leerkrachten prioritair te
vaccineren, weliswaar na onze kwetsbare mensen, het zorgpersoneel en samen met andere
diensten zoals politie, brandweer e.d. En wel omdat zij met hart en ziel tussen de leerlingen
staan, waarvan we ondertussen weten dat een deel ervan besmet is. Een lovenswaardige
maatschappij zorgt ook voor haar helden. Want dat zijn onze leerkrachten nu zeker ook.”

