
                                                                                                                            

 

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

 
 

Oranjestad, 12 augustus 2022 
 
COLAUA: 2022/2023–002 
 
 
Onderwerp: Informatie over schooljaar 2022-2023 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Allereerst een heel hartelijk welkom aan alle nieuwe leerlingen die dit schooljaar 
voor het eerst naar Colegio Arubano komen. Uiteraard heten we ook alle leerlingen 
die hier vorig jaar al zaten welkom terug. Na twee jaar online te zijn begonnen 
kunnen we dit schooljaar weer fysiek op school beginnen. We kijken ernaar uit om 
volgende week alle leerlingen weer op school welkom te mogen heten. In deze brief 
krijgt u meer informatie over de opening van het schooljaar. 
 
Studiedagen voor het personeel van Colegio Arubano op 17 en 18 augustus 
Volgende week woensdag en donderdag heeft het personeel van onze school 
studiedagen. Op deze dagen zijn er geen lessen waardoor de eerste schooldag voor 
de leerlingen pas op vrijdag 19 augustus is. 
 
Eerste schooldag op vrijdag 19 augustus 
Op vrijdag 19 augustus worden alle leerlingen tijdens het eerste en tweede uur 
opgevangen door hun mentor. Het rooster hiervoor wordt in de loop van volgende 
week aan de leerlingen gestuurd en op diverse plekken op het schoolterrein 
opgehangen. Vanaf het derde lesuur beginnen de lessen volgens het lesrooster. 
 
Magister 
Magister is ons administratieplatform. Voor leerlingen en ouders zijn de cijfers en de 
absentieregistratie te zien. Ook kunnen leerlingen opgegeven huiswerk in Magister 
vinden. Daarnaast worden brieven via Magister verstuurd. Het is daarvoor wel 
belangrijk dat het goede e-mailadres van de ouders in Magister staat. Mocht u deze 
brief niet per mail hebben ontvangen, neem dan contact op met 
info@colegioarubano.aw zodat we dit alsnog in orde kunnen maken. 
 

Rooster 
Op dit moment wordt de laatste hand aan het lesrooster gelegd. In de loop van 
volgende week is het rooster te vinden op onze website  
https://colegioarubano.aw/roosters. 
Hier kunnen de roosters per klas worden bekeken. Leerlingen kunnen inloggen met 
hun stamboeknummer om hun persoonlijke rooster te bekijken. Het rooster is dan 
ook via Magister te bekijken. 
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Ziekmelden 
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling ziek wordt. Dit moet dan aan de 
school worden doorgegeven. Het ziekmelden van een leerling is op verschillende 
manieren mogelijk.  

• 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. In dit formulier wordt 
gevraagd naar een e-mailadres. Dit dient het e-mailadres van een van de 
ouder(s)/verzorger(s) te zijn. Het formulier is dagelijks bereikbaar tot 10.00 uur. 

• 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. Telefonisch ziekmelden is mogelijk tot 10.00 
uur. 

Mocht een leerling gedurende de schooldag ziek worden, dan dient die zich eerst bij 
de schooladministratie te melden waarna ouder(s)/verzorger(s) gebeld worden om 
de leerling op te halen. De leerling geeft zelf aan of die wel of geen toets meer heeft 
die dag. Als de leerling nog een toets heeft, dient de leerling zich bij Medwork te 
melden. Tijdens CP/SE-periodes gaat dat vrijwel altijd goed, maar buiten die periodes 
om wordt het soms vergeten. Een leerling die op een reguliere schooldag een toets 
heeft en op die dag ziek is, dient zich ook bij Medwork te melden. Met een toets 
wordt bedoeld een activiteit waar de leerling een cijfer voor krijgt. Dat betekent dus 
niet alleen schriftelijke toetsen, maar bijvoorbeeld ook presentaties of 
sportactiviteiten. 
 
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. Momenteel zijn er ook 
problemen met het ontvangen van onze mails in een Gmail-account. Wij zijn bezig 
om deze problemen op te lossen en hopen dat het op korte termijn opgelost is. 
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. 
Alle belangrijke informatie is te vinden in de schoolgids. Momenteel wordt daar de 
laatste hand aan gelegd en later deze maand wordt die op onze website geplaatst. 
 
Volgende week gaan we echt van start met het nieuwe schooljaar. Wij zijn klaar om 
al onze leerlingen te ontvangen en kijken ernaar uit om iedereen weer te zien. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding,  
  
  
T.R. Croes M Ed, Rector 
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