
                                                                                                                            

 

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

 
 

Oranjestad, 13 september 2021 
 
COLAUA: 2021/2022–026 
 
 
Onderwerp: Kledingvoorschriften en Adviescommissie Colegio Arubano 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Inmiddels ligt de vakantie ver achter ons en werken we toe naar de eerste CP/SE-
periode. Daarover komt later deze week nog een brief. Deze brief gaat over de 
kledingvoorschriften en de Adviescommissie Colegio Arubano. 
 
Kledingvoorschriften 
In het formulier Voorwaarden bij de inschrijving schooljaar 2021-2022 dat door alle 
ouders/verzorgers is ondertekend staan de kledingvoorschriften van dit jaar. De 
nieuwe voorschriften zijn, in tegenstelling tot andere jaren, anders geformuleerd. Dit 
heeft als onbedoeld bijeffect gehad dat bepaalde kledingstukken als verboden 
worden beschouwd, terwijl deze wel zijn toegestaan. Een aantal ouders heeft 
hierover aan de bel getrokken waarna een gesprek heeft plaatsgevonden met deze 
ouders en de rector en algemeen directeur. Naar aanleiding van dit gesprek hebben 
wij hetgeen in het voorwaardenformulier staat opnieuw bekeken. 
Er zijn ten opzichte van vorig jaar drie inhoudelijke wijzigingen: 

• Leggings zijn niet toegestaan 

• Gymkleding is vanwege hygiënische redenen alleen toegestaan tijdens de 
gymles. 

• Hoodies moeten voorzien zijn van een Colegio-embleem. 
Door leveringsproblemen bij Impex waren hoodies met het Colegio-embleem tijdelijk 
niet leverbaar. Wij begrijpen het als leerlingen liever niet hebben dat op hun eigen 
hoodie een embleem wordt gezet. Daarom handhaven we de regel van de hoodie 
pas na de oktobervakantie. Alle andere regels worden nu wel gehandhaafd. 
De volledige tekst van de kledingregels vindt u in de bijlage. 
 
Adviescommissie Colegio Arubano 
In de brief van 27 augustus stond een oproep om aan te melden voor de 
Adviescommissie Colegio Arubano.  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. 
Naar aanleiding van de oproep hebben we verschillende aanmeldingen gekregen. 
Voor de ouder/voogden hebben we twee aanmeldingen gekregen waardoor beide 
posities zijn ingevuld. Voor de leerlingen hebben we meer aanmeldingen gekregen 
dan het aantal beschikbare plaatsen. Wij gaan daarom verkiezingen organiseren 



waarbij alle leerlingen hun stem kunnen uitbrengen. Leerlingen krijgen hier 
binnenkort meer informatie over. 
Intern zijn wij nog bezig met de invulling van de beschikbare plaatsen voor het 
personeel. Als alles loopt volgens plan, vindt in oktober de eerste vergadering van de 
adviescommissie plaats. 
Wij zijn dankbaar voor het enthousiasme waarmee dit plan is ontvangen en zijn blij 
te zien dat alle plaatsen ingevuld worden. Zodra de Adviescommissie Colegio 
Arubano officieel van start gaat, informeren we u over de definitieve samenstelling. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding,  
  
  
T.R. Croes M Ed  
Rector 
  



Kleding 
Op Colegio Arubano is tijdens schooltijden, dus ook bij alle toetsen, examens en L.O. 
lessen, het schooluniform verplicht. Het schooluniform moet van Colegio Arubano 
zijn en het embleem moet zichtbaar zijn. Het schooluniform bestaat uit: 
 
Tshirt/Polo met het embleem van Colegio Arubano: 
Je mag zelf kiezen uit de kleuren donkerblauw, lichtblauw, wit, roze en rood. Het 
shirt moet lang genoeg zijn zodat het over de broek of rok valt. Het shirt mag niet 
aangepast worden (re-styling/pimpen). 
 
Broeken en rokken 
Bij het schoolshirt draag je een broek of rok. De regel is: gepaste kleding en de lengte 
tot op de knie of lager. Toegestaan zijn spijkerbroeken, rokken, Bermuda shorts, 
andere type stoffen lange broeken, shorts tot aan de knie van stevige stof en nette 
joggingbroeken. Broeken en rokken mogen geen gaten hebben, mogen ook niet 
destressed (met krassen die geen huid laten zien) zijn en de zoom mag niet gerafeld 
zijn. 
Leggings, yogapants, pyjama-pants en gymbroeken zijn niet toegestaan even als 
uniforms van andere scholen. 
 
Sweaters/hoodies met het embleem van Colegio Arubano: 
Je bent niet verplicht om een sweater/hoodie te kopen, maar mocht je het koud 
hebben in de lokalen en graag een sweater of hoodie over je schoolshirt aan willen 
trekken, dan is alleen een sweater/hoodie met het embleem van Colegio Arubano 
toegestaan. Voor aankomend schooljaar is het toegestaan dat je een persoonlijke 
hoodie bij Impex laat voorzien van een embleem van Colegio Arubano. 
Sweater met rits zonder embleem mag uitsluitend in de klas gedragen worden, niet 
op het schoolplein. 
 
Schoenen: 
Als schoeisel mogen de leerlingen gesloten schoenen of open schoenen dragen, 
behalve slippers of flip-flops. Sandalen zijn wel toegestaan. 
 
L.O. Lessen: 
Bij de gymlessen (en alleen bij deze lessen) draag je de speciale Colegio-gymbroek, 
een Colegio dry-fit shirt en gymschoenen. Vanuit hygiënisch oogpunt kunnen we niet 
toestaan dat leerlingen hun gymkleding tijdens andere lessen of op het schoolplein 
dragen. Voor en na de gymles kan er gebruik gemaakt worden van de kleedruimtes 
van de gymzaal om te douchen en andere kleding aan te doen. 
 
Petten en zonnebrillen staan leuk en zijn vaak praktisch, maar voordat je de klas 
binnengaat, moet je die afdoen. 
 
Als je je niet aan de kledingregels houdt, word je bij de ingang tegengehouden en 
krijg je de kans om alsnog gepaste kleding te laten brengen of thuis op te halen. Als 
je hierdoor lessen, toetsen of praktische opdrachten mist, dan is dat je eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
Er is één bedrijf, Impex, dat het officiële shirt, sweater/hoodie en de Colegio-
gymkleding verkoopt. Zij bepalen zelf de prijs. 


