
                                                                                                                            

 

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

 
 

Oranjestad, 17 februari 2022 
 
COLAUA: 2021/2022–194 
 
 
Onderwerp: Versoepelingen maatregelen COVID-19 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Gisteren heeft de Arubaanse regering via een persconferentie aangekondigd dat 
vanaf vandaag de maatregelen tegen COVID-19 zijn versoepeld. Dit heeft ook 
gevolgen voor onze school. Wij gaan ook versoepelen, maar laten nog niet alle 
maatregelen los. Over een paar weken hebben wij onze CP/SE-periode. We willen 
voorkomen dat onze leerlingen toetsen missen vanwege een coronabesmetting. 
Vooral voor onze examenleerlingen zou dit vervelend zijn, omdat de komende 
periode de laatste SE-periode is voorafgaand aan het eindexamen. Wel zullen wij alle 
maatregelen begin maart gaan evalueren. Dan weten we wat het effect is geweest 
van de Parada Nacional en andere activiteiten. 
 
Basismaatregelen blijven van kracht 
Ondanks dat veel maatregelen niet meer van kracht zijn, blijft het belangrijk om ons 
wel te houden aan de basismaatregelen. Dit betekent regelmatig handenwassen 
voor minimaal 20 seconden, zoveel mogelijk afstand houden en testen bij klachten. 
In elk klaslokaal is water en zeep beschikbaar en blijven desinfecterende middelen 
aanwezig zodat leerlingen hun tafels en stoelen kunnen desinfecteren. Tijdens de 
pauzes worden de lokalen gelucht. 
Leerlingen die ziek zijn, blijven thuis. 
 
Mondkapjes op school 
Het gebruik van mondkapjes is niet meer verplicht op Aruba. Openbare plaatsen 
kunnen echter wel vragen dat mondkapjes gedragen worden. Wij hebben besloten 
dat in de klaslokalen het gebruik van mondkapjes verplicht blijft. Het is vanaf nu 
weer mogelijk om de tafels in het lokaal tegen elkaar te zetten waardoor leerlingen 
in duo’s of kleine groepjes kunnen samenwerken. Mede om die reden houden we de 
mondkapjesplicht in de klaslokalen in stand. Op het schoolplein mag het mondkapje 
wel worden afgedaan. 
  



Wijziging quarantaineregeling 
Tot nu toe moesten alle huisgenoten van een persoon die positief getest is op 
COVID-19 vijf dagen in thuisquarantaine blijven. Daar zijn nu uitzonderingen op 
gekomen. Als een huisgenoot van een positief getest persoon in de afgelopen drie 
maanden zelf COVID-19 heeft gehad, of meer dan zeven dagen geleden een 
boostershot heeft gehad, of jonger is dan 18 jaar, dan hoeft die persoon niet in 
quarantaine. Dat betekent dat de meeste leerlingen van onze school niet in 
quarantaine hoeven als een huisgenoot positief is getest. Het is wel verstandig om 
een zelftest te doen. 
Mocht een leerling een toets missen, dan geldt nog steeds dat een leerling zich moet 
melden bij Medwork. Indien de leerling zelf positief is getest op COVID-19, dan is dit 
positieve testresultaat voldoende om de toets te mogen inhalen. Deze test moet wel 
via een officiële testlocatie zijn gedaan. Een zelftest is niet voldoende. Een positieve 
testuitslag van een huisgenoot is niet meer voldoende om een toets te mogen 
inhalen. 
 
We zijn ons ervan bewust dat het versoepelen van de maatregelen voor sommige 
leerlingen en ouders/verzorgers spannend is. Daarom doen we het stap voor stap en 
evalueren we op gezette tijden de situatie. Wij zullen ons uiterste best doen om 
Colegio Arubano een veilige school te laten blijven waar leerlingen in een gezond 
leerklimaat kunnen presteren. We zijn echter ook afhankelijk van de leerlingen zelf 
en we rekenen dan ook op de medewerking van alle leerlingen. Mocht u desondanks 
zorgen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 


