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

Oranjestad, 2 september 2020
COLAUA: 2020/2021–012
Onderwerp: Fysieke opening van de school
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
We zijn nu echt begonnen! Afgelopen vrijdag vonden de online mentorlessen plaats
en vanaf afgelopen maandag zijn we begonnen met online lessen. Vanaf morgen
kunnen de helft van de leerlingen weer fysiek op school komen. In deze brief
informeer ik u over de fysieke opening van de school.
Donderdag gaat de school open
Morgen vinden de eerste lessen fysiek op school plaats. We beginnen met 50% van
de leerlingen. Er is een veiligheidsplan opgesteld waar docenten en leerlingen zich
aan moeten houden. Deze wordt meegestuurd als bijlage aan deze brief.
Het hele veiligheidsplan is belangrijk, maar een aantal punten willen we extra onder
de aandacht brengen:
 Het gebruik van mondkapjes is verplicht
 Leerlingen nemen zelf eten en drinken mee van thuis; de kantine is gesloten
 In de pauze blijven de leerlingen in het lokaal, maar het lokaal wordt wel gelucht
door ramen en deur(en) open te zetten
 Leerlingen mogen tussendoor het schoolterrein niet verlaten
Rooster
Deze week is er online begonnen volgens het eerder verspreide lesrooster. Vanaf
morgen gaat een nieuw lesrooster in. Dit komt doordat er nog wat laatste
wijzigingen waren omtrent docenten. Ik ben blij u te kunnen laten weten dat op dit
moment alle tekorten zijn opgelost en we alle lessen kunnen laten doorgaan.
50% open
Vorige week heeft de Minister-President in een van haar persconferenties laten
weten dat de scholen voor voortgezet onderwijs voor 50% open gaan. Wij hadden
dit al eerder aangekondigd voor de bovenbouwklassen, maar het geldt nu voor alle
klassen. Dat betekent dat we elke dag ongeveer de helft van de leerlingen op school
kunnen ontvangen. De leerlingen uit de bovenbouw hebben gisteren een e-mail
ontvangen waarin staat op welke dagen ze op school worden verwacht. Leerlingen
uit de onderbouw krijgen die e-mail vandaag.
Op de dagen dat ze niet op school komen, wordt er van de leerlingen verwacht dat
ze buiten school aan hun schoolwerk besteden. Dit kan het maken van opdrachten
zijn, maar in sommige gevallen betekent het ook de les online volgen. Het is echter

niet zo dat alle lessen online gegeven worden. We verzoeken de ouders vriendelijk
ervoor te zorgen dat de leerlingen op de dagen dat ze niet op school zijn wel
voldoende tijd aan hun schoolwerk besteden.
Er is ook gevraagd of het mogelijk is dat leerlingen 100% op afstand (online) leren.
Dit kunnen wij helaas niet aanbieden. Enkele docenten hebben besloten om
gedeeltelijk online lessen te verzorgen via live-streaming, maar dit is zeker geen
vervanging voor alle fysieke lessen. Wel doen wij er alles aan om ervoor te zorgen
dat de schoolomgeving veilig is en dat elke leerling zo goed mogelijk wordt bediend.
Contact school
De laatste tijd hebben we klachten gekregen over de telefonische bereikbaarheid
van de school. Door onderbezetting lukte het ons niet altijd om de telefoon te
beantwoorden. Wij zijn bezig om dit probleem op te lossen, want bereikbaarheid is
enorm belangrijk.
Ook dit jaar zullen we gebruik maken van Magister om absentie te registreren. Zodra
de lesgevende docent de leerling registreert als absent of te laat, dan krijgen de
ouders en de leerling hiervan een e-mail. Soms is de registratie onterecht. Veel
leerlingen en ouders beantwoorden de ontvangen mail. Deze mail wordt echter niet
gelezen! Het is daarom beter om contact op te nemen met de lesgevende docent.
Voor alle andere zaken is de mentor het eerste aanspreekpunt.
Ziekmelden
Volgens de richtlijnen van DVG dienen scholen aan het eind van de dag een overzicht
van de ziekmeldingen op te sturen aan de jeugdgezondheidszorg van de DVG. Dat
betekent dat we tijdens de ziektemelding extra informatie zullen vragen.
Ik wil een ieder op het hart drukken om thuis te blijven bij ziekte. Neem bij
symptomen van Covid-19 contact op met de huisarts en volg de richtlijnen van DVG.
Ziekmelden kan op twee manieren:
 Vanaf morgen zal er op onze website een link staan voor ziekmeldingen. Door de
link op onze website te gebruiken wordt een korte vragenlijst geopend. Na het
invullen van de vragenlijst wordt u verzocht om de ziekmelding in Magister te
plaatsen. Pas daarna is de ziekmelding geregistreerd.
 Het is ook nog steeds mogelijk om ziekmeldingen telefonisch door te geven.
Houd er in dat geval rekening mee dat u dan dezelfde vragen gesteld zullen
worden als in het online formulier.
Een leerling die niet ziek is, maar wel in hetzelfde huis woont als iemand die Covid19 heeft, moet zeven dagen in thuisquarantaine gaan. De leerling mag dan niet naar
school, maar kan wel meedoen aan online activiteiten. Ook in dat geval moet de
absentie gemeld worden.
Boekenfonds
Afgelopen weekend zijn de laatste boekenpakketten thuisbezorgd. We hebben er
alles aan gedaan om alle pakketten helemaal in orde te maken. Mocht er
desondanks iets niet in orde zijn of als u andere vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met het boekenfonds via boekenfonds@colegioarubano.aw.
De rest van deze is het boekenfonds tot 12.00 uur geopend voor de leerlingen.

Kledingvoorschriften
Nu de school weer fysiek opengaat is het de bedoeling dat leerlingen zich weer aan
de kledingvoorschriften gaan houden van de school. Dit betekent een lange broek of
broek tot aan de knieën zonder gaten en een T-shirt of polo met het logo van Colegio
Arubano erop. Slippers zijn niet toegestaan. Tijdens de gymlessen dienen leerlingen
een sportbroek en shirt te dragen, beide met het Colegio-logo.
De kleding met het logo is te koop bij Impex. Zij hebben ons laten weten dat ze op dit
moment niet kunnen leveren, maar eind deze week kan er wel weer worden
geleverd. Dat betekent dat we de eerste twee dagen de leerlingen wel zullen
aanspreken, maar nog geen maatregelen zullen nemen. Vanaf volgende week wordt
er wel gehandhaafd. Leerlingen die niet voldoen aan de kledingvoorschriften zullen
worden verzocht naar huis te gaan om geschikte kleding te halen.
De afgelopen tijd was een tijd waarin veel is gebeurd. Het was een onzekere tijd voor
velen van ons. Dat maakte het nemen van besluiten niet altijd makkelijk. Wat op de
ene dag besloten werd, kon een dag later weer anders zijn. Wij begrijpen dat dit
onzekerheid met zich mee heeft kunnen brengen. We zijn dan ook heel blij dat we
deze week eindelijk de leerlingen weer mogen verwelkomen. Ik wil u bedanken voor
het geduld en het begrip dat u de laatste tijd heeft moeten opbrengen. Het begin is
er en samen gaan we dit jaar tot een goed einde brengen!
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

