
HEROPENING VAN SCHOLEN/Voorstel van MinOWDO 

VANAF 18 MEI 2020 TOT 10 JULI 2020: opstartprotocol van de experimenteerperiode 

DVG heeft het protocol “Randvoorwaarden openstellen onderwijsinstellingen m.b.t. 

preventieve maartregelen COVID-19” bekend gemaakt.  

Op Aruba verschillen de organisatorische mogelijkheden per school. Het tempo 

waarmee het protocol van DVG kan worden gerealiseerd, zal daardoor per school 

kunnen verschillen. Hiermee wordt rekening gehouden bij het opstart protocol van de 

scholen.  

Daarom wordt gekozen bij het opstarten voor een gefaseerde aanpak passend bij de 

organisatorische mogelijkheden van een school voor de periode vanaf 18 mei 2020 tot 

de grote vakantie 2020. Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 hebben we wel gekozen 

voor een gefaseerde aanpak per type school, zoals reeds uitgewerkt in ons plan voor 

schooljaar 2020-2021. 

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan alle vereiste 

maatregelen. De schoolbesturen openen vrijwillig de scholen die onder hun beheer 

ressorteren in de opstartfase, die loopt van 18 mei tot de grote vakantie 2020. De 

schoolbesturen kunnen binnen deze tijdslijn van de opstartfase de scholen op 

verschillende momenten openen, rekening houdende met het tempo waarbinnen het 

DVG-protocol binnen elke school afzonderlijk gerealiseerd kan worden. 

Voorstel:  

Optioneel kleuterscholen en basisscholen en het speciaal onderwijs openen tussen 18 

mei en 10 juli 2020. 

Optioneel voortgezet onderwijs in de maand juni, nadat alle eind- en herexamens achter 

de rug zijn, coaching bieden aan de jongeren die extra hulp nodig hebben omdat zij 

extra moeite hadden om het onderwijs op afstand te volgen. Het eindresultaat van het 

schooljaar zal na de rapportenvergadering in juli aan de leerlingen en ouders bekend 

worden gemaakt.  

EPI, IPA en UA blijven hun onderwijs op afstand aanbieden. 

Alleen die schoolgebouwen kunnen geopend worden, waar alle ramen en deuren open 

kunnen blijven, en waar genoeg open ruimte is, opdat ventilatie en open lucht 

permanent gegarandeerd zijn. Gedurende de periode dat een school nog niet kan 

openen biedt de school binnen haar mogelijkheden vervangend digitaal onderwijs aan. 



Voor de scholen die openen: 

Focus: 20% tot 40% fysiek onderwijs; 

• Het DVG-protocol gaat ervanuit dat klassen/lessen zodanig worden 

georganiseerd dat sociale afstand van 1.5meter zoveel mogelijk gewaarborgd 

wordt.  

• De lestijd op school voor leerlingen kan daardoor variëren tussen 1 a 2 dagen per 

week, waardoor de klassen in groepen verdeeld worden met verschillende 

aanvangstijden. 

• Het aanbod op school wordt aangevuld met een vorm van onderwijs op de 

dagen dat leerlingen niet naar school gaan, passend binnen de mogelijkheden 

(digitale instructie, huiswerkopdrachten, etc.) 

• Leerlingen komen alleen in contact met anderen van hetzelfde leerjaar. 

Personeel: 

• Het DVG-protocol voorziet in een richtlijn voor personeel met ziekteklachten 

• Aanvullend: de werkgever kan personeelsleden die in een risicogroep vallen, of 

die gezinsleden hebben die in een risicogroep vallen vrijstellen van werk op 

school. 

• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen 

maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. 

• De lerarenkamer is gesloten. 

Aanwezigheid leerlingen op school 

• Het DVG-protocol voorziet in richtlijnen voor leerlingen op school. 

• Aanvullend: Ouders die hun kind nog niet fysiek naar school willen sturen omdat 

zij tot een risicogroep behoren of zich ernstig zorgen maken, gaan hierover in 

gesprek met de schoolleiding. De schoolleiding kan een leerling vrijstellen van 

fysieke aanwezigheid. 

• Als een school zich zorgen maakt over het welbevinden van een leerling in deze 

bijzondere omstandigheden meldt zij dit onmiddellijk aan de ouders. 

• Kinderen van ouders die hen liever thuishouden wordt na een gesprek hierover 

(mira bolletje 2) toegestaan en krijgen online les. 

 


