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Voorwoord 

 

De bestuurstermijn van het huidige bestuur begon in april 2017 en eindigde in mei 2020.  

 

Begin 2017 werd het Bestuur geconfronteerd met veel problemen. De heer R. Croes werd door 

Ouder Commissie Colegio Arubano (OCCA) benoemd tot lid van het Bestuur omdat hij een actief 

lid is van OCCA en twee kinderen heeft op Colegio Arubano.  

 

Begin 2017, ongeveer een maand na de benoeming van de heer R. Croes, verloor het Bestuur 4 

van de 7 leden. De leden die het Bestuur overhield waren de heer B. Kool (vertegenwoordiger 

van de Bisschop), de heer J. van der Meer en heer R. Croes, (de OCCA-vertegenwoordiger). Na 

dit verlies benaderde de heer R. Croes mevrouw M. Kock die in maart toetrad tot het Bestuur, 

wat het ledenaantal van het Bestuur op 4 bracht. 

  

Gedurende deze periode protesteerden de docenten bij het Bestuur tegen de toenmalige 

waarnemend rector en waren er veel meningsverschillen tussen de toenmalige Voorzitter, de 

heer B. Kool, en de Minister van Onderwijs. Door deze protesten van de docenten en 

meningsverschillen met de Minister, besloot de toenmalige Voorzitter van het Bestuur, de heer B. 

Koole, per eind maart uit het Bestuur te treden en werd de heer R. Croes, die tot die tijd Vice-

Voorzitter was, automatisch de nieuwe Voorzitter.  

 

Samen met de heer J. van der Meer als penningmeester en mevrouw M. Kock als Secretaris en 

Vice-Voorzitter, ging het Bestuur onder Voorzitterschap van de heer R. Croes, met drie leden (het 

minimum volgens Artikel 5 lid 1 van de Statuten van de Stichting) verder. In augustus 2017 werd 

het Bestuur aangevuld met Mevrouw S. Sapuana die door de Bisschop als zijn vertegenwoordiger 

werd benoemd. Dit bestuur, bestaande uit 4 leden, bleef tot het einde van hun termijn in mei 2020. 

 

In het onderstaande overzicht willen wij u graag inzicht geven in de activiteiten die het bestuur in 

de afgelopen drie jaar heeft ondernomen en welke vooruitgang is geboekt. 

 

Jaar 1 (mei 2017-2018): 

 

Statuten 

 

Het nieuwe Bestuur bemerkte dat het grootste meningsverschil tussen het voormalige Bestuur en 

de Minister van Onderwijs het feit was dat de wijzigingen, welke in 2013 door het voormalig 

Bestuur in de statuten waren aangebracht, een tweelaags bestuur hadden geschapen, zijnde een 
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Raad van Bestuur (Rectoraat) en Raad van Toezicht (voormalig Bestuur), welke in strijd was met 

de wet.  

 

De eerste taak voor het nieuwe lid, mevrouw M. Kock, was de herziening van de statuten in 

overeenstemming met de wet. Als gevolg van de herziening is vastgesteld dat de door het vorige 

Bestuur in de statuten aangebrachte wijzigingen, zoals hierboven vermeld, niet in 

overeenstemming waren met de Landsverordening Voortgezet Onderwijs (LVO).  

 

Volgens de LVO mag geen enkel bestuurslid een vergoeding ontvangen voor hun functie in het 

Bestuur. De statuten, die in 2013 door het vorige Bestuur waren gewijzigd, leiden ertoe dat de 

Rector en Conrectoren van Colegio Arubano leden van het Bestuur waren die een salaris 

ontvingen. Dit was in strijd met de LVO. Om overeenstemming met de wet te waarborgen, 

veranderde het nieuwe Bestuur de structuur terug naar wat het was vóór 2013, wat resulteerde 

in het feit dat de Rector en Conrectoren "Schoolleiding" werden en de Raad van Toezicht de 

huidige leden van het Bestuur (bestuursleden) werden. 

 

Een ander probleem dat de nieuwe bestuursleden moesten oplossen, was het feit dat volgens 

een rapport van de Minister van Onderwijs het woord "Middelbaar" in de naam van de Stichting 

Middelbaar Onderwijs Aruba (SMOA) moest worden gewijzigd in "Voortgezet". Deze 

naamswijziging is ook verwerkt in de nieuwe statuten en de Stichting Voortgezet Onderwijs Aruba 

(SVOA) heeft besloten de afkorting ‘SMOA’ als handelsnaam van de Stichting te blijven gebruiken 

om aan te tonen dat het nog steeds dezelfde Stichting was. De wijziging van de statuten werd 

door de Bisschop goedgekeurd en op 29 mei 2017 bij de notaris gepasseerd. 

 

Vanwege het feit dat er in de eerste helft van 2017 een aantal ontevreden medewerkers waren, 

nodigde het Bestuur alle medewerkers van Colegio Arubano in verschillende groepen uit om het 

Bestuur te spreken om het Bestuur op de hoogte te stellen van alle kwesties die aangepakt 

moesten worden. In deze bijeenkomsten zijn een groot aantal problemen op verschillende 

gebieden naar voren gebracht, zoals: onderwijs, onderhoud van faciliteiten, HR, beveiliging, IT, 

enz. 

 

Financieel 

 

De financiële situatie was schrijnend omdat er een negatief saldo was mede door een deficit van 

meer dan Afl. 584.000,00 over de jaren 2015 en 2016. Om deze situatie te verhelpen, heeft het 

Bestuur de volgende stappen genomen: 

 

a. Alle lopende contracten werden herzien en er werd ontdekt dat verschillende contracten 

te duur of onregelmatig waren. Er is actie ondernomen om deze contracten te wijzigen.  
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b. Heronderhandeling van bestaande contracten resulteerde in substantiële besparingen 

b.v. voor: beveiligingsdiensten, verzekeringen, leasecontracten voor airconditioning enz.  

 

c. Er is een ‘zero-based budgeting’ ingevoerd. Het idee achter het op nul gebaseerde 

budget, ook wel het nul-som budget genoemd, is om elke cent een doel te geven. 

 

d. Het aankoopbeleid werd aangepast en ingevoerd en de aankoop van niet-essentiële 

producten werd geëlimineerd.  

 

e. Er was geen goede controle op aankopen en er was ook geen procedure. Dit was dus 

een hiaat in de regels die moest worden verholpen om geen overtollige voorraad te 

hebben of om inventaris te "laten verdwijnen". Het Bestuur constateerde al snel dat dit 

gebied extra aandacht nodig had en er werd instructie gegeven om een aankoopbeleid in 

te voeren. 

 

Rapportage van onderwijsresultaten 

 

De visie van het Bestuur is dat de school de leerlingen moet opleiden en ondersteunen, zodat zij 

hun maximale potentie kunnen bereiken. Om ervoor te zorgen dat de studenten uitblinken in hun 

onderwijs, was het belangrijk dat de onderwijsresultaten werden gerapporteerd en geanalyseerd, 

zodat het Bestuur een plan kon maken om de zwakke punten in het onderwijs te verbeteren. Vóór 

2017 was er geen structuur voor het rapporteren van de educatieve testresultaten van de student. 

Het Bestuur verzocht de Schoolleiding de onderwijsresultaten na elk rapport seizoen te 

rapporteren. In eerste instantie gebruikte elke Conrector zijn eigen rapportagesysteem. Hierdoor 

was het onmogelijk om de resultaten over de hele school te vergelijken. Om een overzicht van de 

hele school te krijgen, heeft het Bestuur een gestandaardiseerd systeem van rapportage van de 

studentresultaten ingevoerd die door elke Conrector wordt gebruikt. Het gemaakte 

rapportagesysteem stelt rapporten samen over de richting (trend) van de resultaten van de 

student per leerjaar, per klas, per vak en per docent. Na analyse van de rapporten heeft het 

Bestuur de Schoolleiding belast met het aanpakken van de geïdentificeerde zwakke punten met 

als doel het verbeteren van de resultaten en de ondersteuning van docenten en leerlingen. 

 

Diversen 

 

a. Er is een Communicatiebeleid opgesteld om ad-hoc-interviews door verschillende 

mensen met de pers te vermijden en om maandelijks een positief persbericht over Colegio 

Arubano op te stellen.  

 

b. Een Klachtenprocedure is ingesteld waarin studenten en medewerkers een klacht kunnen 

indienen.  
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c. Een Bezwaarcommissie, bestaande uit 4 advocaten, is ingesteld. Dit is een wettelijke 

vereiste die niet door eerdere besturen was ingevoerd. 

 

Educatieve/ niet-educatieve verantwoordelijkheden van het Rectoraat 

 

Hoewel de waarnemend Rector in 2017 de educatieve verantwoordelijkheden van de functie van 

het Rectoraat kon beheren, had ze moeite met het beheren van de vereiste niet-educatieve 

verantwoordelijkheden van het Rectoraat. Dit leidde tot nalatigheid in het onderhoud van de 

faciliteiten die in slechte staat verkeerden. Tijdens het aanwervingsproces van een nieuwe Rector 

concludeerde het Bestuur dat in het belang van het succes van Colegio Arubano dat er een 

verdeling moest worden gemaakt tussen de educatieve en de niet educatieve 

verantwoordelijkheden. 

 

Het was heel duidelijk, dat hoewel de meeste sollicitanten over de onderwijskennis beschikten, 

de kennis van facilitaire dienstverlening ontbrak. Wegens het ontbreken van sollicitanten met 

voldoende bekwaamheid in beide verantwoordelijkheden heeft het Bestuur besloten een nieuwe 

functie te creëren voor een manager van de niet-educatieve verantwoordelijkheden. Deze nieuwe 

functie is gecreëerd om het succesvol aannemen van een Rector, die uitsluitend gericht is op het 

onderwijs van de studenten van Colegio Arubano, te vergemakkelijken. Het Bestuur heeft in 

overleg met de Minister van Onderwijs een tweedelig systeem opgezet en alle niet-educatieve 

verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd aan een Facilitair Manager. Deze wijziging was een 

welkome verlichting van de verantwoordelijkheden van de Rector en leverde geen extra kosten 

op. 

 

Educatieve Aspecten 

 

a. Het bestuur heeft besloten RTTI trainingen voor de docenten te implementeren. Deze 

training streeft ernaar de resultaten van de leerlingen te verbeteren door leraren les te 

laten geven op basis van dit systeem. Alle docenten waren verplicht deze opleiding uit 

Nederland te volgen, welke enkele jaren in beslag nam.  

 

b. Digitalisering. Colegio Arubano had de visie om digitaal te gaan als een nieuwe wijze van 

onderwijs. Een van de manieren was door gebruik van tablet computers. In 2017 is een 

proefproject gestart met 2 klassen Cyclo Basico 1 waaraan alle studenten van die klassen 

hebben deelgenomen.  

 

c. Met behulp van Advance HR Services zijn Functieomschrijvingen die ontbraken gemaakt 

en functioneringsgesprekken zijn ingevoerd. Dit proces heeft ongeveer een jaar geduurd, 
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maar deze leemte is vervuld en nu worden jaarlijks functioneringsgesprekken, gebaseerd 

op de functieomschrijvingen, uitgevoerd.  

 

d. Verbeterplan. Naar aanleiding van een ‘Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats’ (SWOT) analyserapport is een verbeterplan doorgevoerd. Dit plan was gericht 

op het verbeteren van de communicatie tussen de docenten en de Schoolleiding. 

 

Jaar 2 (mei 2018-2019) 

 

Financieel 

 

De acties die in het voorgaande jaar zijn ondernomen, hebben ertoe geleid dat Colegio Arubano 

met succes een aanzienlijk bedrag heeft bespaard welke een positieve verandering in de 

cashflow van de school heeft gebracht. Hierdoor kon het Bestuur in veel van de falende faciliteiten 

investeren.  

 

Het Bestuur heeft ook besloten de externe incasso van de openstaande rekeningen van ouderlijke 

bijdrage, examengeld en boekengeld te staken en dit intern op te pakken. Dit geeft de financiële 

afdeling een betere controle op de onbetaalde uitstaande bedragen en elimineerde de kosten die 

bij een incassobureau horen. 

 

Het Bestuur heeft een substantiële verlaging van de elektriciteitsrekening gerealiseerd door een 

beter onderhoudsplan voor de airconditioning op te stellen en door alle lampen te vervangen door 

spaarlampen. 

 

Het Beveiligingsplan is herzien. Er zijn camera's geïnstalleerd en er is een extra hekwerk 

geplaatst. Twee bewakers bewaken de ingang van de school. 

 

Er was geen aankoopprocedure noch controle op aankopen. Dit is nu opgelost, er is nu een goede 

controle bij de Facilitair Manager. 

 

Het budget is nu in balans. 

 

Schoolbeleid 

 

Om de gezondheid van de studenten en medewerkers veilig te stellen is op de campus een 

rookverbod ingevoerd. 

 

Vanwege een groot aantal klachten over mobiel gebruik tijdens de les heeft het Bestuur een ‘NO 

Cellular’ beleid voor docenten en studenten ingevoerd. 
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Educatieve Aspecten 

 

Als resultaat van de educatieve rapportage van het voorgaande jaar besloot het Bestuur de 

verantwoordelijkheid van de “Schoolleiding” uit te breiden, niet alleen om de probleemgebieden 

of zwakke punten die in de rapporten werden genoemd aan te pakken, maar ook om al deze 

resultaten met de leraren te delen. 

 

Om een indicatie te krijgen van mogelijke sociale problemen op school die van invloed kunnen 

zijn op de leerlingen, is een standaardrapportage toegevoegd over de resultaten van 

maatschappelijke werkers en probleemgevallen van leerlingen. 

 

Het RTTI-trainingssysteem voor alle leraren is op gang. 

 

Het Verbeterplan is verder geïmplementeerd. 

 

Faciliteiten 

 

Aangezien veel gebouwen in zeer slechte staat verkeren, is het Bestuur begonnen met het 

inventariseren van de gebouwen en werd geconfronteerd met een gevaarlijke situatie van het 

risico dat het dak in sommige gebouwen zou instorten, wat een onmiddellijke onveilige situatie 

veroorzaakte. Dit werd ook bevestigd door DOW, die twee gebouwen onveilig heeft verklaard. 

Het Bestuur moest meteen actie ondernemen en beëindigde de lessen in die gebouwen. Het 

Bestuur heeft de regering hierbij met spoed om hulp gevraagd en heeft, met medewerking van 

de regering, in de zomer de daken met succes vervangen. Een deel van het dak van de klas 14-

15 en het zijgedeelte van het dak van de sportschool bij Emma werden vervangen. 

 

Het Bestuur is erin geslaagd om DOW de hele tuin kosteloos op te laten ruimen. 

 

Er is een nieuw e-mailadres ingevoerd voor het beheer van de faciliteiten, waarnaar alle 

werknemers hun verzoeken voor bestellingen of klachten kunnen verzenden. 

 

Er is een begin gemaakt met het vervangen van de luiken van de meeste klaslokalen door 

schuiframen. De ramen van de klaslokalen konden langer dan 30 jaar niet opengaan en daarom 

was het schoonmaken en luchten van de klas niet optimaal. 

 

Veel klaslokalen hadden muurscheuren die het Bestuur heeft laten repareren en de klassen 

werden zowel binnen als buiten opnieuw geschilderd. 

 

Hygiëne 
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Er is gemeld dat studenten met allergieën het moeilijk hadden vanwege ratten en diverse insecten 

op school. Het Bestuur heeft prioriteit gegeven aan het elimineren van ernstige plagen van 

kakkerlakken, ratten en termieten. De nieuwe Facilitair Manager heeft dit probleem volledig onder 

controle gekregen door de volgende stappen te nemen: 

a. Op het hele terrein zijn rattenvallen geplaatst. 

b. De schoonmakers hebben specifieke instructies ontvangen voor het schoonmaken van 

de klaslokalen en toiletten. 

c. De rioolcontroleputjes zijn goed afgesloten. 

d. De tuin heeft een grondige schoonmaakbeurt ondergaan. 

e. Alle toiletten hebben tweemaal een totale stoomreiniging gekregen. 

f. Overwoekerende bomen over alle gebouwen zijn gesnoeid. 

g. Gezonde voeding is geïntroduceerd in de geëxploiteerde kantines. 

h. Hygiënecontrole door de overheid in de kantine is ingezet. 

 

Jaar 3 (mei 2019-2020) 

 

Veiligheid 

 

Het Bestuur is begonnen met het verbeteren van de beveiliging door de normen voor 

beveiligingspersoneel te verbeteren met strengere regels: introduceren van bezoekerskaarten om 

de school binnen te gaan, etc.  

 

EHBO-tassen werden verstrekt aan de practicumvleugel, sportschool en conciërge. 

 

Branddekens werden vervangen op alle strategische punten zoals practicum lokalen en kantoren.  

 

Uitgangsborden (Exit) zijn geplaatst. 

 

Het Bestuur kocht ook ‘automated external defibrillator’ (levensreddende AED-apparatuur) en 

heeft de werknemers laten opleiden hiermee te werken.  

 

Op het terrein is goede verlichting geplaatst om de veiligheid te verbeteren. 

 

In januari 2020 werd de school geconfronteerd met een schietdreiging. Deze dreiging is gemeld 

bij de politie, die vervolgens een onderzoek is gestart. De school heeft ook een adviseur 

ingeschakeld voor het omgaan met deze dreiging. Deze situatie is door het Bestuur in 

samenwerking met de politie afgehandeld. De ouders werden via e-mail op de hoogte gehouden 

en de politie heeft de leerling die verantwoordelijk is voor de dreiging met succes aangehouden. 
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Financiële Stichting Pro SVOA 

 

Het Bestuur heeft besloten te proberen de kosten van boeken voor de ouders te verlagen. Om 

deze kosten te verlagen, moest Het Bestuur betere aankoopprijzen voor de boeken verkrijgen. 

Dit leidde tot de oprichting van een nieuwe stichting, namelijk Stichting Pro SVOA. Als stichting 

kon Stichting Pro SVOA tegen een gereduceerde prijs boeken rechtstreeks bij de uitgever kopen. 

Het effect hiervan, het feit dat de prijs van boeken voor ouders niet zal stijgen in tegenstelling tot 

voorgaande jaren, zal zichtbaar zijn in het volgende schooljaar 2020/2021. 

Het doel van de stichting is beperkt tot het uitsluitend genereren van geld voor Colegio Arubano. 

De Bestuursleden van SVOA (SMOA) zijn automatisch de bestuursleden van de nieuwe stichting 

Stichting Pro SVOA. Dit is op deze manier opgezet om ervoor te zorgen dat als een lid besluit 

SVOA te verlaten en dus niet langer de verantwoordelijkheid heeft om de belangen van Colegio 

Arubano te behartigen, ze geen zeggenschap meer hebben over het gebruik van geld dat voor 

Colegio Arubano is gegenereerd. 

 

Educatieve Aspecten 

 

Het Bestuur heeft de Schoolleiding opgedragen te starten met een innovatieproject. Hoewel er 

geld was uitgetrokken voor dit project, zijn er helaas geen plannen ontvangen van de 

“Schoolleiding” voor innovatieprojecten. Het geld is dus nu vastgehouden voor het komende 

schooljaar. Het Bestuur heeft de verschillende vak afdelingen nu verzocht plannen in te dienen 

ter uitvoering van het innovatieproject. 

 

Hoewel het Bestuur geld had uitgetrokken voor nieuwe materialen en opleiding voor de leraren, 

werden deze niet gebruikt omdat Het Bestuur geen plannen hiervoor van de Schoolleiding heeft 

ontvangen. Het bestuur neemt de nodige stappen om deze doelen voor komend schooljaar te 

realiseren. 

 

Aan het begin van het schooljaar heeft het Bestuur aan de Schoolleiding gevraagd een online 

strategie te ontwikkelen. Er is helaas geen online strategie aangeboden. Vanwege Covid-19 is dit 

een dringend vereiste geworden. De COVID-19 crisis veranderde de onderwijsbehoefte van het 

schoolsysteem van de ene op de andere dag in volledig online onderwijs. Dit zorgde vooral voor 

uitdagingen bij de heropening van de school op 1 juni 2020. De Schoolleiding en het Bestuur 

ontwikkelden in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid een heropeningsplan dat 

resulteerde in veranderingen op school en de aanwezigheid.  

 

a. Er zijn systemen ingevoerd om de afstandsregel van 1,5 meter te handhaven. 

b. In elke klas en in de faciliteiten zijn er posters en stickers geplaatst. 

c. In elke klas werden hand desinfecterende middelen, zeep en tissues beschikbaar gesteld. 

d. Tijdens de examens zijn mondkapjes aan de studenten en docenten uitgegeven. 
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e. Gezichtsschilden worden ter beschikking gesteld voor de leerkrachten. 

f. Er is een educatieve video gemaakt voor de studenten, docenten en medewerkers. 

g. De volledige faciliteit werd volledig gedesinfecteerd en de reinigingsprocedures zijn 

verhoogd tot tweemaal per dag. 

h. Alle medewerkers kregen training.  

 

In mei 2020 heeft het bestuur de steun van IPA gevraagd om een structuurplan en de eisen voor 

digitaal onderwijs op te stellen. 

 

Er waren veel klachten van de ouders over het ziekteverzuim van de leerkrachten en de melding 

daarvan. De melding van ziekteverlof van leerkrachten is online geplaatst. 

 

Faciliteiten 

 

Het bestuur heeft een masterplan opgesteld voor het onderhoud en de reparatie van de volledige 

school. Drie asbestdaken zijn door een professioneel bedrijf onderzocht en getest en de 

resultaten waren negatief. Op advies van de experts liet het Bestuur deze 3 asbestdaken ter 

preventie wassen en schilderen. 

 

Het dak, plafond, en de elektriciteitsaansluitingen van het blok klaslokalen 9 - 13 A bij de 

Emmaschool zijn volledig gerenoveerd en ook geschilderd. 

 

Het grote gymgebouw werd onveilig. Dit gebouw valt niet onder beheer van SVOA. Het Bestuur 

heeft gesprekken opgestart om dit probleem aan te pakken met de vastgoedbeheerder en 

verschillende ministers. 

 

Het Bestuur heeft via de Facilitair Manager een calamiteitenplan geïmplementeerd, aangezien dit 

niet bestond. Er zijn beveiligingscontroles uitgevoerd. Er is een nieuw school identificatiesysteem 

geïmplementeerd.  

 

De Facilitair Manager heeft een krachtige desinfectie en reiniging van de faciliteiten 

geïmplementeerd voordat deze opnieuw werden geopend. Ook bereidde hij alle 

veiligheidsmaatregelen, posters, stickers en ontsmettingsproducten, voor. 

 

Schoolbellen werden vervangen door nieuwe. Er is een nieuw ‘AVAYA’ telefoonsysteem 

geïnstalleerd, waardoor Colegio Arubano van 2 operators naar één operator kan gaan. Een ID-

kaartmachine is aangeschaft om intern ID's te maken voor studenten en alle medewerkers. Dit 

levert een besparing op van 70%. 

 



STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS ARUBA 
h.o.d.n. SMOA 
Vondellaan 14, Aruba 
Tel: 5831265, Fax: 5831257 
E-mail: bestuursmoa@colegioarubano.aw 
 

 
Alle lekken in de daken van het hoofdgebouw, PR-gebouw, klaslokaal 75, Emma 3, 14 en 15 zijn 

hersteld. Oude plafondventilators werden verwijderd en de gaten daarvan in de plafonds werden 

gedicht en geschilderd. Verschillende airconditioners-eenheden zijn vervangen volgens een 

vervangingsplan. 

 

Tapijten in sommige kantoren werden vervangen door linoleum. De laminaatvloer in de 

vergaderruimte van de leraar is gedeeltelijk gerenoveerd en behandeld voor ongedierte. Het 

hoofdgebouw is gerepareerd en geschilderd. De muur van het voorhek is gerepareerd en 

geschilderd. 

 

De gang naar de conferentieruimte van de leraren is hersteld en geverfd, alle gebroken tegels en 

scheuren zijn hersteld. De keukens in de lerarenkamers zijn vervangen door nieuwe. De keuken 

naast de rectoraatkamer is vervangen door een nieuwe. Diverse kantoren en vergaderruimtes 

zijn geschilderd en gerenoveerd. 

 

Human Resources 

 

Alle personeelsdossiers zijn dit jaar gedigitaliseerd. Er is een nieuw vakantieplan gestart en 

ingevoerd voor 2020. Er is een ontslagplan ingevoerd voor de niet-gesubsidieerde medewerkers 

(oudere werknemers van 67-80 jaar); sommigen hebben het pakket al geaccepteerd. Er is nieuw 

IT-personeel aangenomen. Er is een nieuwe conciërge aangenomen. 15 werknemers zijn 

geslaagd voor hun cursus EHBO reanimatie-AED Ziekteverlof onder leerkrachten werd 

verminderd. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van SVOA 

 

 

 

De heer R. Croes, voorzitter 
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