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Mondelinge vraag van de h. Van de Cauter: Staking school Val Fleuri. 
 

De h. Van de Cauter meldt het ongenoegen vanwege een ouder rond het beheer van de staking van 7 
november in deze school. Kinderen zouden namelijk op straat gezet worden na 15 uur indien de ouders hun 
kinderen niet zouden ophalen. De betrokken ouder moest dringend verlof nemen en kreeg ook nog een 
scheldpartij vanwege de schoolverantwoordelijken te verwerken. Deze ouder heeft geen enkel bezwaar tegen het 
stakingsrecht maar ouders moeten op voorhand verwittigd worden zodat kinderen niet naar de school worden 
gebracht op een stakingsdag. Nog meer ouders hebben dezelfde klachten geformuleerd. De h. Van de Cauter stelt 
aan het college voor om min. 48 uur op voorhand ouders te informeren over stakingen.  

 
Schepen Gol-Lescot bevestigt de problemen in alle scholen door een nationale staking van het omkaderend 

personeel (onderhoud en opvang). In de school Val Fleuri bleek uit een rondvraag vooraf dat 60% van het 
betrokken personeel zou werken tijdens de staking. Er werd op 4 november meegedeeld aan de ouders dat er op 
7 november geen warme maaltijden zouden zijn. Op dinsdag werd er beslist dat het voltallige betrokken 
personeel zou staken op 7 november. Op 6 november heeft de school de ouders opnieuw gecontacteerd met het 
verzoek om de kinderen te brengen om 8.15 uur en ze op te halen vanaf 15 uur voor de kleuterafdeling. De 
schooldirectie verklaart er nooit mee te hebben gedreigd om de kinderen om straat te zetten vanaf 15 uur. 

 
Sommige ouders hebben wellicht de tweede mail niet op tijd gezien. De schooldirectie vroeg zich ook af of 

er opvang voorzien kon worden omdat de wetgeving een min. aantal personeelsleden oplegt voor de omkadering 
van kinderen. Om goed te willen doen zijn er echter fouten gebeurd: de school Val Fleuri moest op het laatste 
moment een minimale dienstverlening organiseren terwijl andere scholen de opvang op de stakingsdag hadden 
geschrapt.  

 
De h. Van de Cauter vraagt of het college een minimale dienstverlening op stakingsdagen zal invoeren. 
 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat dit niet mogelijk is in scholen omdat men stakend opvangpersoneel niet 

kan dwingen om aanwezig te zijn. In een dergelijk geval blijven directeurs en sommige leerkrachten langer zodat 
kinderen niet zomaar op straat terecht komen. 


