
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, maar mogen wel
destressed/patched (met krassen die geen huid laten zien) 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. Het is ook toegestaan om een legging te
dragen tijdens de gymles. 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.
Mocht je toch binnen zijn gekomen terwijl je kleding niet aan de voorschriften
voldoet, dan kan je alsnog naar de schoolleiding worden verwezen. Als je hierdoor
lessen, toetsen of praktische opdrachten mist, dan is dat je eigen
verantwoordelijkheid.



Nope.



Nope.



Yes, nailed it!



Distressed = No stress



Nette joggingsbroeken toegestaan.



Alleen in de gymles sportbroeken of leggings.



Bermuda shorts, toegestaan!



Na school mag je ermee naar de beach.


