
                                                                                                                            

 

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

 
 

18 september 2021 
 
COLAUA: 2021/2022–031 
 
 
Onderwerp: Gebeurtenissen op school 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er gisteren een protest heeft plaatsgevonden op onze 
school. Ondanks dat ik momenteel niet op Aruba ben, heb ik dit wel zo goed mogelijk 
van afstand gevolgd. Ik heb kennisgenomen van het aangeboden manifest welke ik 
helaas niet zelf heb kunnen aannemen. Na mijn terugkomst op Aruba zal ik dit intern 
bespreken waarna de indieners zullen worden uitgenodigd om samen tot een 
oplossing te komen. 
 
Van wat ik heb meegekregen is het protest vreedzaam verlopen en hebben de 
leerlingen hun mening op een respectvolle manier geuit. Toen de bel ging is iedereen 
netjes naar de les gegaan. Dat verdient een groot compliment voor de leerlingen! 
Uiteraard had ik het liever anders gezien, maar iedereen heeft het recht om zich uit 
te spreken en van dat recht hebben de leerlingen gebruik gemaakt. Het is heel goed 
dat leerlingen hun stem laten horen! 
 
Toen ik vorig jaar aantrad als rector was een van de speerpunten het verbeteren van 
de communicatie en het bieden van een platform voor leerlingen om mee te praten. 
Op papier was er een leerlingenraad, maar in de praktijk kwam er te weinig uit. Vorig 
jaar is er nieuw leven in de leerlingenraad geblazen, maar toch is die nog niet 
helemaal uit de verf gekomen zoals ik dat graag had gezien. Dit jaar hebben we een 
andere aanvliegroute genomen en ik heb er alle vertrouwen in dat we dit schooljaar 
een volwaardige leerlingenraad zullen hebben die constructieve input levert. 
 
Naast de leerlingenraad heb ik me samen met de schoolleiding ook hard gemaakt 
voor het instellen van de Adviescommissie Colegio Arubano. Ook dit is een platform 
waarin meegedacht kan worden over de lijnen die we op school uitzetten. Deze 
commissie bestaat naast personeelsleden uit ouders en leerlingen. Het is een 
belangrijke partner van de schoolleiding. Komende maand gaat deze commissie van 
start. 
  



Met het instellen van de twee genoemde platforms hoop ik dat de lijnen tussen de 
verschillende geledingen korter worden waardoor we ons onderwijs kunnen 
verbeteren. In mijn visie bereik je het meeste door met elkaar het gesprek aan te 
gaan en goed naar elkaar te luisteren. Uiteindelijk zorgen we er samen voor dat 
Colegio Arubano het beste onderwijs kan verzorgen zodat onze leerlingen na het 
behalen van het diploma optimaal zijn voorbereid en klaar zijn voor hun volgende 
stap. Aankomende week begint de eerste CP/SE-periode. Ik wens alle leerlingen daar 
veel succes bij toe en hoop op mooie resultaten. 
 
Met vriendelijke groet,  
  
  
T.R. Croes M Ed  
Rector 


