
 
 

Beste collega directeur basisonderwijs, 
  
Het is misschien nog vroeg vooraleer er weer Vlaamse verkiezingen zijn (in 2024) en toch 

willen we nu al starten met de opmaak van een nieuw memorandum (i.s.m. alle 

directeuren van het katholiek basisonderwijs) voor de regeerperiode 2024-2029.  
  
Dank zij onze belangenvereniging DCBaO, hebben wij toch in de laatste 20 jaren de situatie 

van de directeur basisonderwijs kunnen verbeteren.  Zo zijn we erin geslaagd om: 
  

• de beleidsomkadering op te trekken van gemiddeld 0,9 punt per kind tot 1,3 punt 

per kind 
• de werkingstoelagen kleuteronderwijs op te trekken tot op het niveau van het 

lager onderwijs 
• de wedden van de directeuren gelijk te schakelen en te herwaarderen 
• de directeuren in kleinere scholen meer klasvrij te maken 
• meer middelen vrij te krijgen voor infrastructuur 
• extra kinderverzorgsters op de werkvloer te krijgen 
• … 

  
Maar de kous is niet af, vandaar dat we ons nu stilaan gaan concentreren op een nieuw 

memorandum.  Dat memorandum zal binnenkort afgegeven worden aan het Vlaams 

Parlement (in het bijzonder de Vlaamse Onderwijscommissie), alle ministers van de 

Vlaamse Regering, de voorzitters van de politieke partijen, enz.  Tot slot zal het 

memorandum opnieuw gepresenteerd worden aan de toppolitici van Vlaanderen op onze 

Vlaanderen Wees Wijs-dag in de AB te Brussel in het voorjaar van 2024. 
  
Vooraleer een kwalitatief memorandum uit te schrijven, willen we natuurlijk jullie mening 

kennen (als directeur) en hopen we van harte dat jullie allemaal onze bevraging invullen.   
  
Via DEZE LINK kan je deelnemen aan onze bevraging tot ten laatste 17 maart. 
  
Gelieve onze 16 items te ordenen van zeer belangrijk (16) tot minst belangrijk (1). 
  
Stuur deze mail zeker ook door naar collega’s die deze mail nog niet ontvingen. 
  
Dank bij voorbaat. 
  
Namens de directiecommissie van het katholiek basisonderwijs, 
  
  
Barbara De Vleesschauwer         Bea Slootmakers                   Lieven Verkest 
Voorzitter                                  Ondervoorzitter                     Communicatieverantwoordelijke 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexqoj-DQdSkz0VjpRwKCiKZFYjBzmcuaAxmQu0lP7JMkviUw/viewform?usp=sf_link

