
                                                                                                                            

 

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

 
 

Oranjestad, 27 augustus 2021 
 
COLAUA: 2021/2022–010 
 
 
Onderwerp: Algemene informatie 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
De eerste schoolweek zit erop! We hebben hard gewerkt om het schooljaar online te 
kunnen openen. Hier en daar gaf dat nog wat problemen, mede door de uitval van 
de internetverbinding en stroomonderbreking in sommige regio’s. We gaan ervan uit 
dat we vanaf volgende week woensdag onze leerlingen weer fysiek op school mogen 
ontvangen. In deze brief informeren wij u over de studiedag voor leraren, online 
lessen, de verdere opening van de school, ziekmelden, de adviescommissie en 
communicatie. 
 
Studiedag voor leraren op maandag 30 augustus 
Aanstaande maandag 30 augustus hebben de leraren van onze school een studiedag 
over toetsing. Deze dag zijn er geen lessen. Wel kunnen leerlingen zelfstandig 
werken aan opdrachten die zij deze week in de online lessen hebben gekregen. 
Normaal gesproken zouden wij u hier al eerder over hebben geïnformeerd, maar het 
is per abuis niet in de vorige brief terecht gekomen. Onze excuses hiervoor. 
 
Online lessen op dinsdag 31 augustus 
Op dinsdag gaan de lessen weer online door. In tegenstelling tot de afgelopen week 
waar slechts een deel van lessen doorgingen, zullen dinsdag wel alle lessen online 
doorgaan. Omdat het voor zowel leerlingen als docenten ondoenlijk is om van 7.30 
tot 15.00 uur in een online les te zitten, zijn de lestijden ingekort: 
1e uur:  8.00-8.25 uur 
2e uur:  8.30-8.55 uur 
3e uur:  9.00-9.25 uur 
4e uur:  9.30-10.00 uur 
Pauze 
5e uur:  10.30-10.55 uur 
6e uur:  11.00-11.25 uur 
7e uur:  11.30-11.55 uur 
8e uur:  12.00-12.25 uur 
9e uur:  12.30-13.00 uur 
Mochten de fysieke lessen onverhoopt toch niet doorgaan vanaf 1 september, dan 
zullen deze aangepaste roostertijden worden voortgezet. 
  



Regels bij opening van de school voor fysiek onderwijs 
Als alles volgens plan loopt vinden op woensdag 1 september de eerste lessen fysiek 
op school plaats. Hierbij houden wij rekening met de voorschriften van DVG die te 
vinden zijn op arubacovid19.org. Voor de volledigheid zijn ze bijgevoegd als bijlage 1 
en 2 aan deze brief. Daarnaast nemen we als school extra maatregelen. Wij vragen 
alle leerlingen de volgende regels na te leven: 

• Wie ziek is of symptomen heeft van het coronavirus blijft thuis 

• Het gebruik van een mondkapje is verplicht 

• De tafels staan in toets-opstelling om zo de onderlinge afstand te kunnen 
naleven. Het is niet toegestaan de tafels te verplaatsen 

• Regelmatig handen wassen voor ten minste 20 seconden is verplicht 

• Elke leerling maakt bij binnenkomst van het lokaal zijn/haar eigen tafel schoon 

• Leerlingen mogen tussendoor het schoolterrein niet verlaten 
Helaas kunnen we nog niet zeggen dat er niets meer aan de hand is. Als we ons met 
zijn allen aan alle afspraken en regels houden, kunnen we de school veilig houden. 
 
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. 
Wij drukken iedereen op het hart 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: 

• Op onze website staat een knop voor ziekmeldingen. De directe link is 
bit.ly/ziekmalo. Via deze link 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. 

Ook leerlingen die niet ziek zijn, maar in thuisquarantaine zijn geplaatst moeten 
absent gemeld worden. Dat kan via dezelfde link of telefonisch. 
 
Adviescommissie Colegio Arubano 
Het is al langere tijd een wens om een commissie in te stellen die mee kan praten 
met en advies kan geven aan de schoolleiding en het bestuur. Met ingang van dit 
schooljaar wordt er een dergelijke commissie ingesteld, genaamd Adviescommissie 
Colegio Arubano. De adviescommissie is in principe bevoegd om te spreken over alle 
onderwerpen die de school betreffen. In deze adviescommissie is plaats voor vier 
docenten, één onderwijsondersteunend personeelslid, twee ouders/voogden en 
twee leerlingen waarvan minimaal één uit de bovenbouw moet komen. 
Mocht u meer informatie over de adviescommissie willen hebben of zich beschikbaar 
willen stellen hiervoor, dan kunt u vanaf aanstaande dinsdag contact opnemen via 
het e-mailadres adviescommissie@colegioarubano.aw. 
 
  

bit.ly/ziekmalo
mailto:adviescommissie@colegioarubano.aw


Communicatie 
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle 
ontwikkelingen die van belang zijn voor u. Wij doen dat meestal via een brief die per 
mail aan alle ouders/verzorgers en leerlingen gestuurd wordt. Recent bereikte ons 
het bericht dat niet iedereen onze brieven ontvangt. In de meeste gevallen komen 
onze mails dan terecht in de map Ongewenste e-mail/Junk. Met name e-
mailadressen van Outlook en Hotmail hebben zulke strenge filters dat de mail niet in 
de inbox verschijnt. Dit is te omzeilen door ons e-mailadres toe te voegen aan uw 
adresboek of de instellingen van uw filter te wijzigen. 
Naast dat wij de brieven per e-mail sturen, plaatsen wij alle brieven ook op onze 
website. Hier kunt u ook nagaan of u iets gemist hebt. Mocht u helemaal geen e-
mails van ons ontvangen, neem dan contact op met de schooladministratie. 
 
Het wordt volgende week een spannende week. Nadat we elkaar online al hebben 
gezien, komen we elkaar eindelijk weer in het echt tegen. Wij zijn klaar om al onze 
leerlingen te ontvangen en kijken ernaar uit om iedereen weer te zien. Laten we 
hopen dat we de rest van het schooljaar open kunnen blijven. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding,  
  
  
T.R. Croes M Ed  
Rector 


