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 Protocol 
 

Heropening Colegio Arubano 
 

 
Dit document is het resultaat van een compilatie van diverse documenten, rapporten en 
protocollen rond het thema COVID19 en is zeer dynamisch. Wat vandaag van toepassing is 
en een vereiste voorzorgsmaatregel, kan morgen ongeldig worden verklaard. 
Voor Colegio Arubano is de veiligheid van het personeel en de leerlingen een bepalende 
factor om de school te heropenen.  
Hoewel volgens de regering de streefdatum voor de heropening van scholen 18 mei is, is er 
wel rekening gehouden met het feit dat de organisatorische mogelijkheden per school 
enorm verschillen en dat bij het opstarten sprake zal zijn van een gefaseerde heropening. Er 
moet rekening gehouden worden met het tempo waarbinnen het DVG-protocol binnen elke 
school afzonderlijk gerealiseerd kan worden. Rekening houdend met de herexamens die in 
de week van 25 mei hebben plaatsgevonden, is de streefdatum voor de heropening van 
Colegio Arubano  1 juni 2020 geworden. De school mag zelf de organisatorische en 
logistieke invulling bepalen.  
 

1. Doelstelling heropenen Colegio Arubano: 
Leerlingen de gelegenheid bieden om beter voorbereid te zijn voor de toets week. 
Leerlingen die altijd moeite hadden om de lessen online te volgen, de gelegenheid bieden 
om lessen op school te volgen.  
Beter monitoren of er sociaal- emotionele problemen zijn.  
Zoveel mogelijk leerlingen over de streep halen. 
 

2. Populatie Colegio Arubano 
Colegio Arubano, een school bestaande uit 64 klassen met een populatie van tussen 1600-
1700 leerlingen en 100 docenten. Exclusief de examenklassen telt de school met 48 stam- 
klassen en 1180 leerlingen. Op Colegio Arubano zijn de klassen in 2 categorieën gesplitst, 
namelijk, de onderbouw en bovenbouw.  De onderbouw bestaat uit totaal 29 klassen.  
(8 CB1 – 10 CB2 – 8 H3 – 3 V3) met een totaal van 707 leerlingen. De bovenbouw bestaat uit 
19 klassen (4 V4 - 12 H4 – 3 V5) met een totaal van 473 leerlingen. Naast de stamklassen 
voor de bovenbouw, hebben we ook lesgroepen, waardoor de verdeling van de groepen 
een uitdaging wordt.   
 

3. Knelpunten  
1. Het schoolgebouw Emma locatie en de lokalen 21- 27 voldoen niet aan de 

voorwaarden beschreven uit de brief van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en 
Duurzame ontwikkeling, namelijk, dat alleen die schoolgebouwen geopend kunnen 
worden, waar alle ramen en deuren open kunnen blijven opdat ventilatie en open 
lucht permanent gegarandeerd wordt.  

2. Er is een tekort aan leslokalen om zowel de onderbouw als bovenbouw klassen 
tegelijkertijd op school te laten komen. 
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3. Alle jaarlagen tegelijk zal betekenen, te veel leerlingen op het schoolterrein.  
4. Het verdelen van niet alleen de stamklassen, maar ook de lesgroepen.  

 

4.  Voorzorgsmaatregelen en acties bij aankomst en vertrek van de 
leerlingen  
• Er is 1 ingang en 1 uitgang. Beide aan de grote kant te Vondellaan 14. 

• Leerlingen staan op 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Leerlingen krijgen bij de ingang van het schoolterrein, desinfecterende handgel 

•  Leerlingen kunnen eigen mondkapje meenemen, als ze dat wensen.  

• Temperatuur van de leerling kan gecontroleerd worden. Hoeft niet.  

• Mondkapje is niet verplicht.   

• De bewaker wijst de leerling welk looppad te bewandelen, afhankelijk van het lokaal 
waar les wordt gevolgd. (zie plattegrond) 

• Om spreiding van leerlingen mogelijk te maken zijn er 3 looproutes. Een route achter 
SMW lokaal richting de trailers, Expressie lokalen en lokalen 55 t/m 66, een route is 
via het hek tussen SMOA-kantoor en lokaal 11 naar de lokalen bij Plaza Pa Jos en een 
route via de hal naar lokaal 51-54 en 76 t/m 78. (zie plattegrond) 

• De looproutes zijn duidelijk zichtbaar voor de leerlingen en het personeel. 

• Op strategische plekken staan de posters met het afstandscriterium van 1,5 meter. 

• Bij de aankomst van leerlingen gaan de leerlingen direct naar binnen en wachten 
niet op het schoolplein. 

• Leerlingen die klaar zijn worden meteen van school opgehaald. 
 

5. Hygiene en veiligheid algemeen 
• Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• We wassen onze handen meerdere keren per dag voor tenminste 20 seconden. (bij 
de binnenkomst lokaal, na toiletbezoek etc.) 

• We schudden geen handen. 

• We hoesten en niezen in onze elleboog. 

• We zitten niet aan ons gezicht. 
 

6. Groepsgrootte 
• Het maximale groepsgrootte binnen een leslokaal is 14 leerlingen. 

• Telkens volgt de helft van de klas de les fysiek op school en de andere helft 
tegelijkertijd (afhankelijk va de docent) op afstand via google meet. Dit via een 
roulatiesysteem.  

• Klassen krijgen een vast lokaal toegewezen om opeenhoping van leerlingen op het 
schoolplein te voorkomen.  

• Voor de bouwenbouw leerlingen kan het mogelijk zijn, dat ze van lokaal moeten 
wisselen.  

• In de lerarenkamer worden de zitplaatsen ook op 1,5 meter gezet. 
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 7. De leslokalen en toilet 
• Leerlingen krijgen een vast lokaal. Elke klas krijgt een eigen lokaal toegewezen. 

Leerlingen blijven de hele dag in hetzelfde lokaal. Er wordt geprobeerd om de 
lokalenwijziging zo minimaal mogelijk te houden. Docenten zullen telkens van lokaal 
veranderen.  

• De tafels staan op 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Voor optimaal gebruik van de ruimte staan de tafels dicht bij de muur. 

• Elk lokaal is uitgerust met:  
o Wasbak 
o handzeep 
o papieren handdoek 
o desinfecterende gel en reinigingsdoekjes (wipes).  
o prullenbak 

• Leerlingen en docenten kunnen bij eventuele wijziging van lokalen bij aankomst hun 
eigen tafels en bureau met reinigingsdoekjes reinigen. 

• Aan het einde van de dag worden de leslokalen gereinigd 

• Indien mogelijk worden de lokalen tussen door gelucht, door de ramen even open te 
zetten. 

• Toiletten worden regelmatig schoongemaakt.  
 

8.  Aangepaste rooster voor de heropening  Colgio Arubano 
Rekening houdend met de randvoorwaarden voor het openstellen van Colegio Arubano 
m.b.t. preventieve maatregelen COVID19, heeft de school ervoor gekozen om op de 
volgende wijze op te starten: 

• Heropening Colegio Arubano:  1 juni t/m 10 juli  

• Er komt een aangepast rooster met 4 lesuren van 60 minuten per dag. 

• Er is geen pauze. 

• Kantine is niet open. 

• Na het 4e lesuur gaan leerlingen naar huis. 

• Telkens worden de klassen in 2 groepen verdeeld. 

• De onderbouwklassen volgen tussen 1 t/m 8 juni de lessen op school, aan de grote 
kant te Vondellaan 14. De helft van de klas krijgt aan het begin van week 23 les 
fysiek op school en tegelijkertijd (afhankelijk van de docent) de andere helft op 
afstand (online les) via Googlemeet. In de tweede helft van de week wordt het 
omgedraaid. 

• De bovenbouwklassen blijven van 1 t/m 8 juni lessen op afstand volgen. Van 9 t/m 
19 juni volgen ze lessen op school. De groepen worden verdeeld, waarbij 
tegelijkertijd (afhankelijk van de docent) een groep fysiek les volgt en de andere 
groep online, via Googlemeet.  

• In deze periode zullen geen practicum lessen plaats vinden. 

• De onderbouw en bovenbouwklassen sluiten af met een toetsweek in week 26 (22 
t/m 26 juni).  

• Naast de toetsen op school, kan ook online toetsen gemaakt worden. 
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Week Jaarlaag Lessen op afstand Lessen op school 

21+ 1 
dag 

Alle niet-
examenklassen 

 Inhaaltoetsen 

22 Examenklassen 
en niet-
examenklassen 

 Her SE3 
 
Inhaal toetsen 

23 
 

CB1-CB2-H3-V3 De helft van de klassen  De helft van de klassen  

H4-V4-V5 Alle klassen  

24 CB1-CB2-H3-V3 Alle klassen  
 

H4-V4-V5 De helft van de klassen De helft van de klassen 
25 CB1-CB2-H3-V3 Alle klassen 

 
 

H4-V4-V5 De helft van de klassen De helft van de klassen 

26 Alle jaarlagen  TOETS WEEK  

 
 

9. Veiligheid personeel 
• Het personeel krijgt bij de poort desinfecterende handgel.  

• Docenten kunnen hun eigen mondkapjes meenemen. 

• Docenten kunnen, als ze dat wensen een ‘face shield’ van de school krijgen.  

• Voor DVG is ‘face shield’ niet noodzakelijk, maar optioneel. Houd wel rekening mee 
om het regelmatig schoon te maken.  

• Op dit moment is volgens DVG het risico voor Personeel dat behoort tot medische 
risicogroepen heel gering. Dit betekent dat alle medewerkers kunnen deelnemen 
aan de lessen.  

• Docenten lopen zo weinig mogelijk rond, tijdens de les.   

• Docenten delen zo weinig mogelijk spullen uit. 

• Roken is en blijft niet toegestaan op het schoolplein. 
 

10. Veiligheid leerlingen 

• Leerlingen worden op tijd gebracht en opgehaald. 

• Alle schoolregels blijven gelden, te weten uniformvoorschriften en colegio-kaart. 

• Leerlingen brengen hun eigen spullen, er mag niets van een medeleerling geleend 
worden. 

• Leerlingen wassen hun handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 
seconden.  

• Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee. De kantines blijven gesloten.  

• Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om zich aan de 1,5 meten afstand 
“social distancing’ te houden. 

• Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende de lessen. De 
docenten wisselen.  

• Bij de bovenbouw klassen, zal er van klas gewisseld moeten worden. Hierbij zullen 
de leerlingen bij binnenkomst van de lokalen hun eigentafel reinigen. 
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• Tijdelijk verbod voor leerlingen om tijdens pauzes van het schoolterrein af te gaan 
(bijvoorbeeld i.v.m. ongewenst winkelbezoek).  

• Vaste loopregels aangeven naar de lokalen. Vuistregel blijft rechts houden en 1,5 
meter afstand respecteren. 

 

11. Klachten en ziekte bij de leerling 

• Een leerling met temperatuur boven de 38°C blijft thuis.  

• Leerling die op school ziek wordt moet naar huis. 

• Conform richtlijn DVG: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt 
(bijvoorbeeld koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk 
ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden 
hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen (op school) worden bij 
koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.  

• Voor leerlingen met klachten neemt de school contact op met de DVG afdeling JGZ 

• Leerlingen met klachten worden zo veel mogelijk door de afdeling JGZ met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s) naar de Dienst Besmettelijke Ziekten 
verwezen om getest  te worden, conform het landelijk testbeleid. 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en 
de afdeling JGZ. 

• Ziekmelding geschiedt zoals gewoonlijk via ziekmeldingleerling@colegioarubano.aw 
of door de school te bellen.  

• Als een ouder beslist om zijn/ haar kind niet naar school te sturen, moet dit met de 
schoolleiding gecommuniceerd worden.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet de leerling  wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij 
is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Belangrijk is om dit door te geven aan de 
school.  

  

12. Klachten en ziekte bij het personeel 

• Een personeelslid met temperatuur boven de 38°C blijft thuis.  

• Personeelsleden  met ziekte klachten moeten naar huis. 

• Een personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas 
weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis. 

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het 
personeelslid/leerling weer naar school 

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID1 9 en een 
positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur 
klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 

• Personeelsleden met klachten nemen contact op met de SVB. 

• De toegang van een zichtbaar ziek personeelslid wordt geweigerd. 

• Personeel met de volgende klachten blijven thuis: 
o Verkoudheid 

mailto:ziekmeldingleerling@colegioarubano.aw
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o niezen en hoesten 
o keelpijn 
o moeilijk ademen 
o koorts 

• Ziekmelding procedure handhaven. Telefonisch ziekmelden tussen 7:00-7:15 en op 
de 2e dag persoonlijk melden bij de SVB.   

• Wanneer een personeelslid gedurende de dag bovengenoemde klachten ontwikkelt, 
wordt het personeelslid naar huis gestuurd. 

• Testen voor medewerkers in het onderwijs zijn laagdrempelig beschikbaar. Een 
medewerker met ten minste 24 uur symptomen van hoesten en/of neusverkouden 
en/of koorts kan getest worden via de afdeling Dienst Besmettelijke Ziekte (DBZ) 
 

13. Sociaal emotionele opvang 
Na het heropenen van de school zullen de Sociaalmaatschappelijke werksters (SMW-ers) als 
volgt werken: 
 
Volgens de normen van het DVG is hun ruimte (nog) niet toegankelijk om optimale 
hulpverlening aan te bieden.  

• De kantoorruimte (lokaal72) heeft geen ramen en beschikt dus niet over een 
ventilatiesysteem.  

• SMW-ers kunnen de leerlingen niet op 2 meter afstand begeleiden  
(praktische inrichting) 

• SMW-ers voelen zich niet veilig om leerlingen en ouders in hun huidige ruimte en 
onder deze huidige omstandigheden op te vangen.  

Oplossing: 
Aangezien de school op 1 juni 2020 weer (gedeeltelijk) opengaat zullen SMW-ers hun zorg 
aan leerling gedeeltelijk aanpassen: 

• SMW-ers zullen aanwezig zijn op school in lokaal 72, van 8.00 tot 12.00 uur, volgens 
roostertijden van de leerling.  

• Mocht er een leerling met spoed doorverwezen worden en ‘face to face’ contact 
nodig hebben gedurende schooltijden, zullen SMW-ers (tijdelijk) de gesprekken in 
een lokaal voeren waar er voldoende ventilatie mogelijkheden is.  

• Voor alle andere leerlingen zullen SMW-ers op afspraak blijven werken.  

• Ouders en leerlingen kunnen niet zonder afspraak het kantoor betreden.  

• Het SMW zal verder brainstormen over veiligheidsaspecten in lokaal 72.  

• Na afloop van de lessen zullen zij de begeleiding op afstand (digitaal) voortzetten 

• Alle overige werkafspraken die gemaakt zijn gedurende het Covid 19, blijven van 
toepassing. 

 
Op deze manier willen SMW-ers, de  leerlingen, hun familieleden en zichzelf beschermen 
tegen het snel verspreidende virus. Uiteraard is en blijft het ondersteunen en begeleiden 
van onze leerlingen prioriteit en streven wij om in deze “ the new normal” situatie alsnog 
voldoende ondersteuning te geven.  
Graag willen de SMW-ers de directie, mentoren en docenten vragen om aan de leerlingen 
door te geven dat onze begeleiding zal doorgaan en dat wij er zijn om de leerlingen te 
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blijven ondersteunen. Het zal niet altijd op de gebruikelijke manier zijn, ‘face to face’, maar 
via telefoon, mail, skype, facetime, etc.  
De aangepaste begeleiding is voor leerlingen die al in de begeleiding zitten en voor nieuwe 
aanmeldingen. 
Wij vertrouwen op begrip voor de gewijzigde omstandigheden waarin zij de taken dienen uit 
te voeren. Uiteraard zijn zij beschikbaar voor eventuele vragen. 
Telefoonnummers en e-mails: 
Gail 742-5731 gail.hernandez@colegioarubano.aw 
Jacky 562-4078 jacky.trinidad@colegioarubano.aw 
 

“Social distancing” does not mean “social disconnecting” 
 

14. Overige personeel 
In principe hebben leerlingen geen contact met overige personeel, behalve de bewakers en 
begeleiders op school die de leerlingen de wegwijzen.  
Echter bij dringende gevallen zal het contact met conciërges, secretariaat en SMOA-bureau 
erg beperkt zijn. Hierbij moet in acht genomen worden alle veiligheidsmaatregelen.  
Voor vragen en of hulp van Boekenfonds, moet leerling via mail 
(boekenfonds@colegioarubano.aw) een afspraak maken. 
Contact met het secretariaat verlopen via mail,  info@colegioarubano.aw  
Fysiek contact van leerlingen en ouders met alle personeel wordt zoveel mogelijk vermijden. 
Als fysiek contact hoognodig is, dan moet er rekening gehouden worden met alle 
veiligheidsvoorschriften.  
 
Ook in de kopieerkamer gelden nieuwe regels. Wij vragen iedereen alleen daar te zijn voor 
het inleveren van kopieerwerk. Het contact met de kopieerkamermedewerkster moet 
beperkt zijn.  Er mogen daarom maximaal 2 personen tegelijk in de kopieerkamer zijn.  
 
 

15. Ouders 
• Ouders communiceren zoveel mogelijk via mail of telefoon 

• Ouders zullen zo min mogelijk het schoolterrein betreden 

• Ouders brengen en halen hun kinderen op tijd.  

• Ouders communiceren met de school, wanneer hun kind (eren) of familieleden 
klachten vertonen van, verkoudheid, hoesten en niezen, keelpijn, moeilijk 
ademhalen en koorts) 

• Alle schoolafspraken omtrent ziekmelden bij een toets of toets week blijven 
onveranderd.  

• Voor eventuele vragen, kunnen ouders altijd contact opnemen met de 
desbetreffende jaarlaagcoördinator en of conrector.   

 
 
 
 
 
 

mailto:gail.hernandez@colegioarubano.aw
mailto:jacky.trinidad@colegioarubano.aw
mailto:boekenfonds@colegioarubano.aw
mailto:info@colegioarubano.aw
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Bijlage: Plattegrond 
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