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

Oranjestad, 22 september 2020
COLAUA: 2020/2021–029
Onderwerp: Absentieprocedures en gymlessen
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Vorige week werd Aruba opgeschrikt met een heel hoog aantal nieuwe
besmettingen. Gelukkig heeft het virus op Colegio Arubano op een enkel geval na
niet om zich heen gegrepen. Wel zijn er veel leerlingen in verplichte
thuisquarantaine omdat een gezinslid positief is getest op Covid-19. Wij wensen een
ieder die het betreft een spoedig herstel toe.
Quarantaine
In het protocol Richtlijn voor quarantaine in opvang- en onderwijsinstellingen wordt
uiteengezet wat de procedures zijn voor quarantaine. Belangrijk is dat de
quarantaine 14 dagen duurt.
Colegio Arubano houdt zich strikt aan dit protocol. Dat betekent dat elk geval van
Covid-19 gemeld wordt bij de jeugdgezondheidszorg van de DVG. In overleg met
deze instelling wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn. Een positief geval in een
klas betekent niet automatisch dat de hele klas met quarantaine gestuurd wordt. Dit
gebeurt alleen als de persoon die besmet is langer dan 15 minuten in nauw
onbeschermd contact is geweest met andere personen. Nauw onbeschermd contact
betekent een afstand van minder dan 1,5 meter zonder mondkapje.
Afwezige docenten
Niet alleen leerlingen moeten soms in quarantaine, maar ook docenten overkomt
het. Er zijn gevallen dat een docent in quarantaine zit vanwege een postief geval in
het huishouden. Die docenten geven zoveel mogelijk van uit huis les.
Er is één docent die vorige week positief is getest op Covid-19. Er is echter geen
reden tot paniek omdat de betreffende docent de week ervoor al in quarantaine is
gegaan vanwege een positief geval in het huishouden. Op dat moment waren er nog
geen symptomen.
Helaas zijn niet alle afwezige docenten in quarantaine. Sommige docenten zijn ziek
en geven geen les. Deze personen zijn niet positief getest zijn op Covid-19! Colegio
Arubano zal in het geval van een positieve casus alle betrokkenen direct informeren.
Medwork
De procedure bij Medwork is aangepast. Vorige week is daar een nieuwsbrief over
verschenen. Er stond echter een verkeerd adres in de nieuwsbrief. De aangepaste
procedure met de juiste adressen treft u als bijlage aan bij deze brief.

Absentie tijdens toetsen
De school is inmiddels al weer een paar weken open. Dat betekent dat de eerste
toetsen van het jaar worden afgenomen. Voor deze toetsen gelden de gebruikelijke
regels rondom absentie. Er zijn wel uitzonderingen voor leerlingen die in de
risicogroep vallen, Covid-19 hebben of in verplichte thuisquarantaine zitten.
Sommige toetsen, zoals presentaties, kunnen vanuit huis worden gedaan. Voor
toetsen waarbij dat niet kan gelden de volgende richtlijnen:
 Een leerling die ziek is wordt op school ziekgemeld via de link op onze website of
telefonisch en dient zich te melden bij Medwork.
 Leerlingen die in quarantaine zitten halen de toets in zodra ze weer op school
zijn. Ze hebben een bewijs van quarantaine nodig. Dit kan een positieve
testuitslag van een gezinslid zijn, een verklaring van DVG of een verklaring van
Medwork.
 Met leerlingen die in de risicogroep vallen en waarvan het rectoraat op de
hoogte is, zullen individuele afspraken gemaakt worden.
 Bij langdurig zieke leerlingen zal per geval worden bekeken wat verantwoord is.
 Leerlingen die afwezig zijn, maar niet behoren tot eerdergenoemde categorieën
kunnen de toets niet inhalen.
Risicogroep
Het is soms niet altijd duidelijk wie er tot de risicogroep behoren. Volgens de
protocollen van DVG vallen de volgende personen in de risicogroep:
- Volwassenen met een leeftijd boven de 70 jaar
- Volwassenen met een leeftijd boven de 18 jaar met minstens één van volgende
condities:
o Onder behandeling is van een longspecialist, als resultaat van een
chronische ziekte die niet onder controle is en disfunctioneren van de
longen en het ademhalingsstelsel
o Een chronische hartziekte en onder behandeling van een cardioloog
o Diabetes niet onder controle of diabetes met complicaties
o Nierproblemen waarbij nierdialyse noodzakelijk is of wachtend op een
niertransplantatie
- Personen met een verlaagd immuunsysteem als gevolg van behandeling
o met medicijnen voor een auto-immuunziekte
o na een orgaan- of stamceltransplantatie
o door hematologische ziekte, andere ziektes die het immuunsysteem
aantasten en waarbij medische behandeling nodig is gezien de ernst van de
ziekte zoals onbehandeld HIV of HIV met een waarde van CD-4<200 mm3.
o aan kanker waarbij de patienten chemotherapie krijgen of in de laatste drie
maanden chemotherapie heeft gehad.
- Ernstige leverziektes (Child-Pugh classificatie B of C)
- Obesitas (extreem overgewicht) met een BMI hoger dan 40
Mocht een leerling in de risicogroep vallen, dan kan de ouder of leerling dit bij het
rectoraat te melden. Alleen bovengenoemde gevallen behoren tot de risicogroep.
Leerlingen die zelf niet in de risicogroep vallen, maar wel samenwonen met
personen die in de risicogroep vallen, worden tijdens toetsen op school verwacht.

Gymlessen
Vanaf morgen, woensdag 23 september, vinden de gymlessen weer plaats in de
gymzaal. Er worden geen teamsporten of contactsporten onderwezen. Daarnaast
wordt ervoor gezorgd dat elke leerling voldoende ruimte heeft om te bewegen
waarbij de onderlinge afstand groter dan 1,5 meter blijft.
Er mag na de gymles niet gedoucht worden. Elke leerling dient een handdoek mee te
nemen om zich af te drogen en een schoon Colegio shirt om na de les te dragen.
Iedere leerling brengt zijn eigen waterfles mee. Er wordt niet gedeeld.
Dit alles is vastgelegd in een protocol dat door de sectie Lichamelijke Opvoeding is
opgesteld in samenwerking met IBiSA. Ondanks dat nog niet alles mogelijk is, is het
gelukkig wel weer mogelijk om enige vorm van bewegingsonderwijs aan te bieden.
Dat is belangrijk voor onze leerlingen.
Langzaam begint iedereen te wennen aan de nieuwe situatie op school. Toch blijft
het een spannende tijd. Wat vandaag wordt besloten kan morgen weer helemaal
anders zijn. De school heeft echter alle noodzakelijke maatregelen getroffen om het
gevaar tot een minimum te beperken. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van
iedereen om minimaal 1,5 meter afstand te houden, een mondkapje te dragen,
regelematig handen te wassen en bij klachten thuis te blijven. Alleen op die manier
kunnen we het virus verslaan.
Ik wens alle leerlingen veel succes toe met hun toetsen en hoop op goede resultaten.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

