Aan leerlingen van Colegio Arubano en
hun ouder(s)/verzorger(s)

Oranjestad, 14 augustus 2020
COLAUA: 2020/2021–006
Onderwerp: Opening schooljaar 2020-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
We leven in een bijzondere nieuwe tijd die soms ook moeilijk is. Vorige week schreef
ik nog dat er vijf nieuwe lokale besmettingen op het eiland waren vastgesteld.
Inmiddels is dat aantal in hoog tempo opgelopen tot 776. Ook de berichtgeving
omtrent de maatregelen die genomen moeten worden volgde elkaar in hoog tempo
op. Vooralsnog ga ik ervan uit dat alles wat ik in deze brief schrijf doorgaat, maar ik
hou er ook wel rekening mee dat het volgende week weer heel anders kan zijn.
Eerste schooldag
De eerste schooldag is op maandag 24 augustus. Op 20 en 21 augustus hebben de
docenten studiedagen over Digitalisering in het onderwijs. Op deze manier krijgen de
docenten handvatten zodat ze op een goede manier van start kunnen gaan met het
inzetten van digitale middelen. Mocht er weer een situatie ontstaan dat iedereen
thuis moet blijven, dan kunnen de lessen toch zoveel mogelijk doorgaan op afstand.
Halve klassen of hele klassen
Wie het nieuws heeft gevolgd, heeft gehoord dat de scholen weer 100% open gaan.
Er is door DVG een protocol opgesteld voor de opening van de scholen. Ondanks dat
in het protocol staat dat leerlingen onderling geen afstand van elkaar hoeven te
houden, gaan we als school er wel voor zorgen dat er wel zoveel mogelijk afstand
van elkaar wordt gehouden. In datzelfde protocol wordt ook gesteld dat er in
volwassenonderwijs voor personen van 18 jaar of ouder wel rekening moet worden
gehouden met onderlinge afstand. Colegio Arubano heeft ook leerlingen van 18 jaar
of ouder. Daarbij komt ook dat de besmettingen op Aruba ook voorkomen bij
jongere personen van 15 jaar en ouder. Om die reden is het volgende besloten:
 De leerlingen van CB1 en CB2 komen allemaal 100% op school
 De leerlingen van H3, H4, H5, V3, V4, V5 en V6 komen voor 50% naar school
 Elke klas krijgt een eigen klaslokaal toegewezen. Docenten zullen van lokaal
wisselen. Voor praktische vakken zal dit niet altijd mogelijk zijn en dan zal de klas
wel van lokaal wisselen
 De lokalen zullen in toetsopstelling worden ingericht om zo toch onderlinge
afstand tussen leerlingen te creëren
 Alle lessen gaan door volgens rooster
 Iedereen moet verplicht een mondkapje dragen. Tijdens het eten/drinken mag
deze even worden afgezet








Leerlingen blijven in de pauze in het lokaal
De kantines blijven dicht
Leerlingen nemen zelf eten en drinken mee van thuis
De lokalen worden geventileerd voor schooltijd, tijdens de pauzes en na
schooltijd. De ramen van de lokalen aan de Emma-kant zijn vervangen en
kunnen ook open
Personen die symptomen vertonen van het coronavirus blijven thuis en laten
zich testen
Personen die in de risicogroep vallen blijven thuis

Halve klassen vanaf de derde klas
Vanaf de derde klas komen de leerlingen in halve klassen op school. Alle klassen
worden in twee groepen gesplitst zodanig dat er niet meer dan 14 leerlingen in het
lokaal zitten. De andere helft blijft thuis en komt de volgende dag op school. Op deze
manier hebben alle leerlingen na twee weken vijf verschillende dagen les gehad.
Het is aan de docent om te bepalen hoe de lessen worden ingericht. Gedacht kan
worden aan twee keer dezelfde les geven voor beide helften, maar het is ook
mogelijk om te werken met een hybride oplossing waarin de helft van de leerlingen
de les fysiek op school volgt en de andere helft via een videoverbinding de les thuis
volgt. In het eerste geval zal er veel meer nadruk komen te liggen op de instructie en
veel minder op zelfstandig werken tijdens de les, terwijl in het tweede geval de
lessen veelal kunnen doorgaan met meer afwisseling.
Roosters
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het rooster. Volgende week zal het rooster
worden geplaatst in Magister en op de website.
Boekenfonds
Deze week zijn we begonnen met het uitreiken van boeken via het boekenfonds
door middel van een Drive Thru. Dit is tot nu toe heel goed verlopen, mede dankzij
de goede hulp van diverse vrijwilligers waarvoor hartelijk dank! Wel is er bij sommige
ouders enige onduidelijkheid over de boekenlijsten. Op de website staan de
voorlopige boekenlijsten. Dit kan echter een verkeerd beeld geven. U krijgt achteraf
een factuur van alleen de boeken die u daadwerkelijk heeft afgenomen. Mocht u
vragen hebben, neem dan contact op met de school via een van onze
telefoonnummers welke u bovenaan deze brief vindt.
Tot slot spreek ik de hoop uit op een goede samenwerking met ouders, verzorgers
en leerlingen. Alleen samen kunnen we er een goed schooljaar van maken. Het team
van Colegio Arubano doet er alles aan om er een succes van te maken. Ik hoop dat ik
kan rekenen op uw medewerking en begrip in deze moeilijke tijd.
In de loop van volgende week stuur ik u weer een brief met de laatste updates.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

