Aan leerlingen van Colegio Arubano en
hun ouder(s)/verzorger(s)
Oranjestad, 16 oktober 2020
COLAUA: 2020/2021–036
Onderwerp: Verdere openstelling van de school
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Een week geleden konden we genieten van een welverdiende vakantie. Inmiddels
ligt de vakantie alweer achter ons en komt de eerste CP/SE-periode eraan. In deze
brief informeer ik u over de laatste besluiten die zijn genomen rondom de verdere
openstelling van de school.
Vanaf maandag 19 oktober 2020 gaat de school 100% open
Voor de vakantie hebben we groen licht gekregen van de DVG en het crisisteam om
de hele school 100% te openen. Dit betekent dat alle leerlingen weer gelijktijdig naar
school mogen, mits de omstandigheden dat toelaten. Colegio Arubano heeft vóór de
vakantie besloten om alleen de examenklassen 100% naar school te laten komen. De
wens voor 100% naar school kwam immers ook van die leerlingen.
We zijn nu bijna twee weken verder en hebben geëvalueerd hoe de 100%
openstelling tot nu toe gaat. Het blijkt dat er geen problemen zijn en dat alle
genomen maatregelen afdoende zijn voor een veilige school. Dit heeft ons doen
besluiten om de school verder open te stellen waardoor alle leerlingen weer 100%
naar school kunnen komen. We hebben hiervoor echter wel de nodige maatregelen
genomen om zo de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen.
Extra maatregelen
Vanaf aanstaande maandag 19 oktober mogen alle leerlingen weer naar school en
gelden de volgende regels:
 Zieke leerlingen komen niet naar school. Indien er bij de ingang geconstateerd
wordt dat een leerling ziek is, wordt deze naar huis gestuurd.
 Het gebruik van mondkapjes is in het klaslokaal te allen tijde verplicht.
Leerlingen die het benauwd hebben mogen het mondkapje even weghalen als
ze minstens 1,5 meter van andere personen zijn.
 Leerlingen wisselen zo min mogelijk van lokaal en hebben een vaste plaats in het
lokaal.
 Leerlingen desinfecteren bij binnenkomst hun eigen tafel en stoel.
 Er mag niets van elkaar worden geleend.
 De grote pauze is gescheiden in twee groepen. Dit wordt verderop uitgelegd.
 Leerlingen mogen in de pauze naar buiten om te eten en te drinken. Ze mogen
ook in het lokaal in de airconditioning blijven zitten met een mondkapje op.
 Leerlingen nemen zelf eten en drinken mee van thuis; de kantine is gesloten.
 In de pauze wordt het lokaal gelucht door ramen en deur(en) open te zetten.
 Leerlingen mogen tussendoor het schoolterrein niet verlaten.

Lessen LO
De lessen LO gaan vooralsnog door met halve klassen. Het is voor ons onmogelijk om
in twee dagen tijd het hele protocol te veranderen voor de lessen LO. Tijdens de
CP/SE-periode wordt er gewerkt aan een nieuw protocol met gepaste maatregelen
om ook de lessen LO weer met 100% van de leerlingen te laten doorgaan. Zodra die
informatie beschikbaar is wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
Rooster
Om te voorkomen dat er in de grote pauze te veel leerlingen bij elkaar zijn, is er
besloten om de grote pauze te scheiden in twee groepen. Dit heeft tot gevolg dat
voor de helft van de leerlingen de pauze op een ander moment plaatsvindt dan dat
ze gewend zijn. Omdat er door de 1,5-metermaatregel onvoldoende
schaduwplekken zijn voor alle leerlingen mogen leerlingen ook in de het klaslokaal
blijven tijdens de pauze. Het rooster ziet er de komende tijd als volgt uit:
CB1/H3/V3/H5
1e uur 7.30 – 8.15 uur
2e uur 8.15 – 9.00 uur
3e uur 9.00 – 9.45 uur
Pauze 9.45 – 10.05 uur
4e uur 10.10 – 10.55 uur
5e uur 10.55 – 11.40 uur
6e uur 11.40 – 12.25 uur
Pauze 12.25 – 12.35 uur
7e uur 12.40 – 13.25 uur
8e uur 13.25 – 14.10 uur

CB2/H4/V4/V5/V6
1e uur 7.30 – 8.15 uur
2e uur 8.15 – 9.00 uur
3e uur 9.00 – 9.45 uur
4e uur 9.45 – 10.30 uur
Pauze 10.30 – 10.50 uur
5e uur 10.55 – 11.40 uur
6e uur 11.40 – 12.25 uur
Pauze 12.25 – 12.35 uur
7e uur 12.40 – 13.25 uur
8e uur 13.25 – 14.10 uur

Houd er rekening mee dat nu alle leerlingen weer naar school komen het ’s morgens
een stuk drukker is op straat. Het is aan te raden dat u iets eerder van huis vertrekt
om op tijd op school te zijn.
Kleding
Het gebeurt helaas nog steeds dat er leerlingen naar school komen met kleding die
niet voldoet aan de regels. Deze leerlingen worden verzocht om geschikte kleding
aan te trekken. In de regels staat dat een leerling naar school komt met een lange
broek of broek tot aan de knieën zonder gaten en een T-shirt of polo met het logo
van Colegio Arubano erop. Distressed jeans en een legging met mesh
(doorschijnend) zijn niet toegestaan. Slippers zijn ook niet toegestaan. Tijdens de
gymlessen dienen leerlingen een sportbroek en shirt te dragen, beide met het
Colegio-logo.
Wij blijven streng deze regels handhaven. Deze handhaving zal ook gebeuren tijdens
de CP/SE-periode. In het geval dat een leerling tijdens de CP/SE-periode niet met
gepaste kleding naar school komt, loopt die het risico om een deel van de toets te
missen.

De schoolleiding is zich ervan bewust dat het besluit om de school weer helemaal
open te stellen tot vragen en onzekerheid kan leiden. Echter hebben we alle
maatregelen zodanig genomen dat we voldoen aan alle eisen die door de DVG en
het crisisteam zijn gesteld. Daarbij geven de cijfers over het aantal besmettingen in
de leeftijdscategorie van onze leerlingen geen enkele aanleiding om bang te zijn voor
een uitbraak. Uiteraard moeten we er wel met zijn allen voor zorgen dat we ons aan
de genomen maatregelen houden. Alleen dan kan de school 100% open blijven.
Sinds de opening van de school begin dit schooljaar heeft de overgrote meerderheid
van onze leerlingen laten zien dat ze zich heel goed aan alle regels en afspraken
houden. Daardoor hebben wij er alle vertrouwen in dat we een juiste beslissing
hebben genomen met de verdere openstelling van de school. Mocht na verloop van
tijd blijken dat het toch niet goed gaat, dan zullen we aanvullende maatregelen
moeten nemen of het genomen besluit terugdraaien. We hebben al laten zien dat
we in staat zijn om met zijn allen de school veilig te houden en rekenen dan ook op
de medewerking van iedereen om dit onder de nieuwe maatregelen ook zo te
houden.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

