
                                                                                                                            

 

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

 
Oranjestad, 17 augustus 2021 
 
COLAUA: 2021/2022–003 
 
 
Onderwerp: Informatie over de opening van schooljaar 2021-2022 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Allereerst een heel hartelijk welkom aan alle nieuwe leerlingen die dit schooljaar 
voor het eerst naar Colegio Arubano komen. Uiteraard heten we ook alle leerlingen 
die hier vorig jaar al zaten welkom terug. Helaas kunnen we elkaar nog niet fysiek 
ontmoeten, omdat de leerlingen pas op 1 september weer terug naar school mogen 
komen. Dat betekent echter niet dat we ook pas dan gaan beginnen. In deze brief 
krijgt u informatie over het verloop van de komende weken. 
 
Online school 
Hopelijk kunnen we dus op 1 september weer fysiek opengaan. Tot die tijd zullen we 
ons onderwijs online verzorgen. Elke leerling van Colegio Arubano heeft een eigen e-
mailaccount. Dit account is heel belangrijk, want hier worden belangrijke 
mededelingen voor leerlingen naar toe gestuurd. Ook wordt dit account gebruikt 
voor het geven van online lessen via Google Meet. Dit is een online omgeving 
waarmee via een videoverbinding met elkaar gesproken kan worden. Leerlingen die 
vorig jaar al leerling op onze school waren behouden hun account. Van nieuwe 
leerlingen zullen we de inloggegevens naar de ouders sturen. 
 
Kennismaking met de mentor 
Op vrijdag 20 augustus is er een kennismaking met de mentor. De mentor zal 
aanstaande donderdag een uitnodiging sturen naar de leerlingen voor een Google 
Meet. Houd er rekening mee dat de kennismaking plaatsvindt tussen 8.30 en  
10.00 uur. 
Mentoren zullen inventariseren welke leerlingen thuis de middelen niet hebben om 
mee te kunnen doen. Het gaat dan om een computer, smartphone of 
internetverbinding. Voor die leerlingen wordt over een alternatief nagedacht. 
Tijdens de eerste mentorles zal ook aandacht worden besteed aan een gedragscode 
die de school hanteert bij online lessen. 
  



Eerste lessen 
De eerste lessen vinden plaats op maandag 23 augustus. Deze gaan zoveel mogelijk 
door volgens het rooster. De ervaring van afgelopen jaar heeft echter uitgewezen 
dat het voor zowel docenten als leerlingen ondoenlijk is om de hele dag in een 
Google Meet te zitten. Leerlingen zullen van elk vak de helft van de lessen krijgen. 
Tijdens de andere lessen werken leerlingen zelfstandig aan opdrachten voor het vak. 
Op deze manier proberen we de achterstand aan het begin van het schooljaar zo 
klein mogelijk te houden. 
 
Magister 
Magister is ons administratieplatform. Voor leerlingen en ouders zijn de cijfers en de 
absentieregistratie te zien. Ook kunnen leerlingen opgegeven huiswerk in Magister 
vinden. Daarnaast worden brieven via Magister verstuurd. Het is daarvoor wel 
belangrijk dat het goede e-mailadres van de ouders in Magister staat. Mocht u deze 
brief niet per mail hebben ontvangen, neem dan contact op met 
info@colegioarubano.aw zodat we dit alsnog in orde kunnen maken. 
 
Rooster 
Op dit moment wordt de laatste hand aan het lesrooster gelegd. Aan het eind van de 
week is het rooster te vinden op de website https://colegioarubano.aw/roosters. 
Hier kunnen de roosters per klas worden bekeken. Leerlingen kunnen inloggen met 
hun stamboeknummer om hun persoonlijke rooster te bekijken. Het rooster is ook 
via Magister te bekijken. 
 
Boeken ophalen 
De afgelopen twee weken hebben we veel leerlingen en ouders mogen 
verwelkomen om boeken op te halen. Indien de boeken nog niet zijn opgehaald, dan 
kan dit deze week dagelijks tussen 9.00 en 14.00 uur gedaan worden in lokaal 70. 
Een betalingsbewijs van de aanbetaling van Afl. 300 en het getekende 
voorwaardenformulier is nodig om de boeken mee te krijgen. 
 
We hadden graag alle leerlingen aanstaande donderdag weer welkom geheten op 
school. Helaas loopt het door de ontwikkelingen even anders. Desondanks zijn wij 
erg gemotiveerd om onze leerlingen dit schooljaar zo goed mogelijk bij te staan. 
Mocht er ondanks alle inspanningen toch iets niet goed gaan, dan kunt u contact 
opnemen met de mentor. Op die manier kunnen wij adequaat handelen. Alleen 
samen kunnen wij er een succes van maken! Wij wensen u allen een heel goed 
nieuw schooljaar toe en hopen u snel weer te mogen ontvangen op school! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 
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