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De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Mechelen,
Keerbergen en Heist-op-den-Berg organiseren een jobdag op 20 mei voor poetspersoneel.
Wil jij schoonmaken in een GO! school? Kom naar de jobdag die plaatsvindt op campus
Caputsteen van het Busleyden Atheneum, Caputsteenstraat 51 in Mechelen.

POETSPERSONEEL IN SCHOLEN BELANGRIJKER DAN
OOIT
De GO! scholen in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg, verenigd in
GO! Scholengroep 5, hebben sinds vorig jaar een eigen in-huis-schoonmaakservice.
“Hygiëne vinden wij belangrijk. Zo belangrijk dat we besloten om het poetsen van
onze scholen zelf in handen te nemen. Het scholengroep-5-poets-team bestaat
vandaag uit 170 medewerkers. Maar we zoeken nog kandidaten die de scholen van
onze kinderen mee proper willen houden. Wie interesse heeft is welkom op onze
jobdag woensdag 20 mei, Caputsteenstraat 51 in Mechelen”, zegt Geert Van Hoof,
algemeen directeur van GO! Scholengroep 5.
“Vroeger regelde elke school zelf zijn poetspersoneel. Door te werken met een centraal
aangestuurde schoonmaakservice zijn de kwaliteitscriteria voor elke school dezelfde. Ook de
opleiding van nieuwe medewerkers is afgestemd op een schoolomgeving met bijvoorbeeld
kleuterspeelgoed of labomateriaal voor wetenschapsproefjes. We werven zelf ons
poetspersoneel aan, maken heldere afspraken en controleren op punten die voor ons
belangrijk zijn. We laten het poetsen niet versnipperd aan de scholen over omdat het op
scholen echt schoon moet zijn. Het is immers een omgeving waar elke dag veel leerlingen
samen in lokalen zitten of waar vooral kleine kinderen om de haverklap een verkoudheid
hebben. Net als goed onderwijs vinden we goede hygiëne essentieel in onze scholen”, zegt
Walter Geubels, verantwoordelijke voor het poetsteam van GO! scholengroep 5.
“We vragen ons schoonmaakpersoneel om extra veel aandacht te schenken aan
deurklinken, kranen, lichtschakelaars en andere zaken die door verschillende leerlingen
worden aangeraakt.”
Doordat de GO! scholen in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg de
schoonmaak van hun schoolgebouwen en materiaal samen aanpakken, kunnen ze via
groepsinkopen van poetsproducten en schoonmaakmachines ook volume- en
schaalvoordelen creëren. “Inderdaad, bij onderhandelingen leggen we meer gewicht in de
schaal dan wanneer elke school individueel zijn aankopen doet. Bovendien ontlasten we de
school van alle schoonmaakbeslommeringen zodat ze zich 100% kunnen toeleggen op het
onderwijs en de kinderen.”
Waarom niet uitbesteden aan een externe schoonmaakfirma?
“Omdat poetsen in een school meer is dan poetsen alleen. Een aai over een bol. Sinterklaas
die veel troep heeft achter gelaten. Een helpende hand tijdens activiteiten zoals een eetdag
voor grootouders. Wie poetst in een school, maakt deel uit van die school. Die emotionele
band willen we behouden.”
Jobdag poetspersoneel scholen, 20 mei om 14.00 uur, Busleyden Atheneum, Caputsteenstraat
51 in Mechelen. Voor meer informatie stuur een mail naar sylvia.pauwels@sgr5.be
GO! Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 8.000 cursisten avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO!
scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heistop-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

