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Onderget nderi, 

41/ 4•5,141).A.c 

Allen leden van De Nationale Assemblée van de Republiek Suriname hebben hierbij de eer krachtens 

artikel 39 van het Reglement van Orde de navolgende motie aan De Nationale Assemblée ter 

goedkeuring aan te bieden. 

Paramaribo, 29 oktober 2020 

De Nationale Assemblée 

Gehoord te hebben, 

de uiteenzetting door de Regering inzake de opstart van het schooljaar 2020-2021; 

de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale 

Assemblée; 

Overwegende, 

- dat het schooljaar 2020-2021 voor onder meer de gebieden Wayambo, Galibi, Boven-Suriname, 

boven Marowijne nog niet is opgestart, 

dat de leerkrachten nog niet naar de dorpen in het binnenland kunnen afreizen, 

- dat de verontrustende conclusie getrokken kan worden dat de achterstanden binnen het 

onderwijs van kinderen groter zal worden en hierdoor de kansongelijkheid in het onderwijs zal 

toenemen, 

dat de Regering c.q. het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur niet alle 

randvoorwaarden voor digitaal/afstand onderwijs en sanitaire voorzieningen in place hebben, 

ten einde de Covid-19 periode te overbruggen, 

 

DE NATIONALE ASSEMBLEE 

Goedgekeurd in de Openbare Vergadering 
van donderdag 29 okt. 2020 
met algemene 47 stemmen 

Ingek.  2 Nitné-aft- 	209‘) 
Agenda no. 	‘9/),,f) 
Verwezen 

Naar 



- dat de devaluatie van de Surinaamse munt ertoe heeft geleid dat schoolbenodigdheden, 

inschrijfgelden, schoolvervoertarieven, kortom alles rondom het onderwijsproces enorm is 

verhoogd, 

dat veel leerlingen en studenten studievertraging dreigen op te lopen, doordat zij de 

inschrijfgelden niet kunnen permiteren, 

- dat vele leerlingen door Covid-19, uit vrees de school niet bezoeken, 

Gelet op, 

- dat de devaluatie van de Surinaamse munt doorwerkt naar de prijzen van goederen en diensten, 

dat in de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand, het parlement SRD 1,5 miljard heeft 

goedgekeurd voor overbrugging van de Covid-19 Pandemie, 

Besluit: 

1. De Regering op te roepen voor onder meer de gebieden Wayambo, Galibi, Boven-Suriname, 

Boven-Marowijne en Brokopondo de gelijke kansen voor leerlingen en studenten te bevorderen 

en/of waarborgen, 

2. De Regering op te roepen om betaalbare wifi en of internet faciliteiten aan te dragen voor ten 

minste leerlingen en studenten, zodat mede hierdoor de eventuele mogelijkheid tot 

afstand/digitaal onderwijs gegeven wordt, 

3. De Regering op te roepen betaalbaar transport aan te bieden voor leerlingen, studenten en 

leerkrachten, 

4. De Regering op te roepen een broodmaaltijd te introduceren en/of uit te breiden voor het lager 

onderwijs en eventueel de hogere denominatie, 

5. De Regering op te roepen de studiefinanciering zoals aangepast in 2012 voor de financiering van 

het inschrijf- en collegegeld, verder uit te breiden in het aantal beurzen en transparant te 

houden, alsook de mogelijkheid te bekijken deze op te trekken naar het middelbaar onderwijs, 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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