
de omstandigheden thuis. Wij 

staan voor de grote uitdaging 

om de jonge mensen van 

vandaag zo goed mogelijk voor 

te bereiden op hun toekomst in 

een  zeer snel veranderende 

wereld die bovendien alsmaar 

hogere opleidingseisen stelt aan 

onze jongeren.  

Deze uitdaging kunnen we in 

goede onderlinge samenwerking 

en communicatie tussen de 

school en ouders tot een succes 

volbrengen. 

Ik wens alle ouders sterkte en 

wijsheid bij de vorming en 

opvoeding van hun kinderen en 

de nieuwsbrief kan hierbij een 

belangrijke informerende rol 

spelen.  

Jossy Tromp, rector 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

Het doet mij genoegen te zien dat 

het bestuur van de OCCA, de 

officiële vertegenwoordigers van 

de ouders van onze leerlingen, 

met een goed verzorgde 

nieuwsbrief zijn gekomen. Ik wil 

het bestuur en iedereen die 

hieraan heeft bijgedragen hiermee 

feliciteren.  

Ik weet dat de Nieuwsbrief een 

goede bijdrage zal kunnen leveren 

aan het informeren van ouders 

door ouders over belangrijke 

schoolzaken en nieuws. Dit zal 

hopelijk ook de ouderparticipatie 

aan het schoolgebeuren vergroten 

en hierdoor tot een positieve 

beïnvloeding op het 

onderwijsproces op Colegio 

Arubano kunnen leiden. Ik spreek 

ook de wens uit dat niet alleen de 

zeer actieve en enthousiaste 

bestuursleden onderwerpen 

aandragen om de ouders te 

informeren maar dat ook de vele 

andere  - van de pakweg 3400 - 

ouders een positieve bijdrage zullen 

leveren aan deze pasgeboren 

nieuwsbrief.  

Het onderwijs, de vorming en de 

opvoeding van onze jonge mensen 

is een onderwerp dat de school, de 

ouders en iedereen in onze 

samenleving zou moeten aangaan. 

Even belangrijk hierbij is te beseffen 

dat een groot gedeelte van de 

productie van het onderwijsproces 

van onze jonge mensen bepaald 

wordt door de inbreng en 

inspanning van de ouders en door 

Voorwoord van rector Jossy Tromp. 

Ouder Commissie Colegio Arubano 
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Er komen veel afleidingen op 
je weg; carnaval met alle 
gezelligheid en leuke feesten 
eromheen. Maar je weet zelf 
wel hoe je eerste rapport 
eruit zag. Dus het tweede 
moet beter worden, want 
daarna heb je nog maar een 
laatste kans. Kom op, vooruit, 
zet 'm op, je kan het best. Je 
bent niets voor niets zover 

geko-
men. 
Jajaja denk je nu, zal wel. Maar 
echt, je bent zo ver gekomen 
omdat je het kan. Zet nog ff 
door en voor je het weet, is het 
achter de rug en zeg je tegen je 
zelf: "Was dat nou zo moeilijk, 
het is me weer gelukt!” Dus 

komop!  Bai p'e! 

Ja jij, jou bedoel ik! Neem 
even de tijd om dit te lezen, 
dit stukje is speciaal voor jou. 
Het einde van het schooljaar 
met een wel verdiende vakan-
tie is in zicht. Maar voordat 
het zover is, moet je toch nog 
ff je best doen. Geef nog even 
dat beetje extra. Ik weet het, 
ik ben een ouder, maar ik heb 
ook schoolgaande kinderen. 

Hey abo studiante, 



1. Een nieuwsbrief voor alle ouders.  
2. Website OCCA up-to-date maken. 

3. In samenwerking met de school 

    komen tot meer informatie avonden of 

    kijkdagen over studie keuze. 

4. Een studielokaal voor de leerlingen. 

   Het bestuur van de school heeft hier al  

   plannen voor. 

5. In samenwerking met de school  

    werken aan meer computers voor de 

    bibliotheek en een betere 

    internetverbinding op school. 

6. Het probleem van Colegio-dropouts; 

   de school helpen hiermee. 

7. Het vervaardigen van het jaarboek. 

8. Het weerbaar maken van onze  

    kinderen(opkomen voor hun  

    rechten, assertiviteit bevorderen). 

9. Meer aandacht voor en donaties 

    werven voor het Sociaal Fonds. 

10. Uitzoeken haalbaarheid studiereis 

      naar Nederland voor kijkdagen in 

      Nederland en voor kennismaking 

      met het (studenten-)leven in  

      Nederland. 

Colegio vinden, wat ze willen veranderen op 

school en meer van dat soort vragen.  

We willen binnenkort komen met een enquête  
voor de leerlingen. Daarin willen we diverse 
vragen stellen, zoals wat ze van de kwaliteit van 
het eten bij de cafeteria vinden, wat ze van 

Update OCCA-projecten voor het schooljaar 2013-2014. 

Enquête. 

Voortgangsverslag  OCCA-projecten 3, 7, 8 en 9. 

zakelijkheid, het individualisme en de 

mondigheid van de Nederlandse samenleving. 

Thuis en op school. We zouden graag willen 

dat de school mondigheid en assertiviteit 

stimuleert bij die leerlingen die dat nodig 

hebben. Zij moeten leren opkomen voor hun 

eigen mening en vragen durven stellen. We 

willen met de schoolleiding gaan praten om 

na te gaan wat de school hieraan kan doen. In 

dit kader hebben we ook mevrouw V. de 

Windt uitgenodigd voor een lezing op 10 

maart. Deze lezing gaat over trainingen in 

assertiviteit. 

 

Projectnr. 9: 

We willen de banken vragen, of ze de 

overschrijvingskosten die in rekening worden 

gebracht naar de bank waar het Sociaal Fonds 

zijn rekening heeft, te weten RBC Royal Bank

(voorheen RBTT),  willen laten vervallen bij 

een maandelijkse automatische bijdrage. 

Projectnr. 3: 

We hebben van oud-gevolmachtigde Minister 

in Den Haag, meneer E. Abath begrepen, dat 

het Arubahuis onderzoek gedaan heeft onder 

de studenten, over hun studie en de 

problemen die ze ondervinden. Binnenkort 

hopen we een afspraak te maken met 

mevrouw M. Kock van de Haagsche 

Hoogeschool, die heel erg begaan is met onze 

studenten in Nederland. In april zal de 

Directeur van het Arubahuis, meneer  

Dumfries, hoogstwaarschijnlijk ook op Aruba 

zijn en we hopen een afspraak met hem te 

maken over de resultaten van dit onderzoek.  

 

Projectnr. 7: 

De werkzaamheden rondom het vervaardigen 

van het jaarboek zijn in volle gang. 

 

Projectnr. 8: 

Er is veel aandacht voor het beheersen van de 

Nederlandse taal en voor de exameneisen 

voor een goede aansluiting bij het verder 

studeren in Nederland. Dat is natuurlijk 

helemaal terecht. Maar we dienen onze 

kinderen ook voor te bereiden op de 
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haar bijdrage. 

Wie weet kunnen we samen met 

de schoolleiding de ideeën realiteit 

laten worden. 

 

Om ouders en leerlingen  

meer te betrekken bij de school en om 

te horen wat er bij hen leeft, willen we 

in de nieuwsbrief een rubriek wijden 

aan ouders en leerlingen, waarin ze 

even iets over de school kunnen 

zeggen. Ieder ouder of leerling kan ons 

e-mailen via info@occa.aw met zijn of 
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Ouders en leerlingen aan het woord. 

Jaqueline Sherman, ouder: 
 
“ Ik wil een compliment geven: 
Ik ben erg blij dat aan leerlingen van onder anderen Colegio Arubano de kans geboden wordt 
om naast hun verplichte studievakken, via school lid te worden van een serviceclub. Door lid te 
worden van de serviceclub leren ze andere leerlingen van Colegio kennen, leren ze met elkaar 
samenwerken, van alles organiseren, deadlines halen en bovenal leren ze zich inzetten voor 
anderen; veelal minderbedeelden. 
Tevens wil ik een wens uitspreken: 
Klassenleraren organiseren tegenwoordig heel af en toe buiten schooluren een 
activiteit met hun klas, dat is leuk en moet zeker voortgezet worden. Daarnaast lijkt 
het mij voor de leerlingen leuk en onvergetelijk als men bijvoorbeeld een of twee 
keer per schooljaar activiteiten zou organiseren voor de hele school.  Via een 
enquête onder leerlingen zou men kunnen achterhalen wat de wensen zijn en ik 
twijfel er niet aan, dat de leerlingen zelf het e.e.a. kunnen en willen organiseren”. 
 

Jeffrey Matos, ouder: 

“Ik wil de oudercommissie van Colegio Arubano feliciteren met het initiatief om de ouders en 

de studenten te informeren middels de nieuwsbrief. Deze is zeker een goed medium om de 

ouders te informeren over het werk en de ontwikkelingen  binnen de commissie  en de school. 

Julie werk is zeker in het belang van de jongeren die hier op school zitten”. 

Naïma van Schie, CB2-h:  

“Ik zou graag een inventielokaal willen zien op school. En er zouden meer boeken 

moeten zijn in de bibliotheek. (Een inventielokaal is een lokaal met allerlei boeken hoe 

je robots kunt maken of machines.)”. 

Michelle Ackermans, CB2-f:  

“ Ik zou graag een biologielokaal op school willen hebben, met microscopen, zodat we het 

practicum kunnen maken. En ook een tv-lokaal zodat juffrouw RM haar films kan laten zien 

in een mooi, geschikt lokaal”. 

Tim Meermans, H3-e:“ 

“Ik ben van de week aardig geschrokken hoe een aantal leerlingen hevig gestraft werden, 

gestraft voor een klein vergrijp. Zoiets heb ik nog nooit eerder op school gezien. Een vergrijp 

als dit zou normaal aangepakt worden. Zelf zou ik een waarschuwing of zonodig strafwerk 

gegeven hebben”. 

Tamaë Bastin, V3-a” 

“Ik vind dat colegio meer activiteiten moet organiseren voor de kinderen zodat ze elkaar beter 
leren kennen.Want op school heb je maar in totaal 45 min pauze en dan zit je met je vrienden 

te praten, maar heb je niet genoeg tijd om nieuwe mensen te leren kennen”. 



Raad van Toezicht. 

Colegio Arubano wordt bestuurd door de  
Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba  
(SMOA). De Raad van Toezicht van de  
stichting is het bevoegd gezag en fungeert  
tevens als hoogste beroepsinstantie.  
 
Leden: 

dhr. ing. J. Lacle, voorzitter 
dhr. drs. R. Kan, vice-voorzitter 
dhr. drs. ir. M. de l’Isle, secretaris 
dhr. J. van der Meer, penningmeester 

 

Overige leden: 
             mw. A.R. Hofman(namens de OCCA) 
             dhr. drs. B. Kool(namens het bisdom) 
             mw. mr. A. Ellis-Schippers 

In onze eerste uitgave hebben we aangegeven dat 

alleen de eerste uitgave op papier zou zijn. 

Daar zijn we op teruggekomen en we willen nog 

even de papierenversie aanhouden. Dit voor 

degenen die niet regelmatig naar de website van het 

Colegio Arubano kijken.We willen jullie 

leerlingen ook vragen om de nieuwsbrief aan 

jullie ouders of verzorgers te laten zien, zodat 

zij die ook kunnen lezen. 

De nieuwsbrief is ook te lezen op www.colegioarubano.aw -> Over ons -> Oudervereniging en op 

de Home-page bij de uitgave ervan aan het einde van de maand. 

OCCA: 

• Adres: PO Box 4243  

• E-mail:  info@occa.aw 

• Web-site www.occa.aw 

   (momenteel in  onderhoud) 

• Volgende vergadering: 

   Maandag 10-3-’14, 20.00 uur, lok. 70 

Redaktie:  

Rene TenThije 

Rosanna Koelewijn-Tromp 

Hebt u vragen, suggesties, nieuwe ideeën, 

opbouwende kritiek, laat ons dat weten. 
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De sponsor die het afdrukken van deze nieuwsbrief mede mogelijk gemaakt heeft, waarvoor onze dank: 

Nieuwsbrief OCCA weer op papier. 


