
 
 
 
 
Aan alle ouders en leerlingen 
van niet-examenklassen 

 
Oranjestad, 5 juni 2020 
 
COLAUA: 2019/2020- 317 
 
Onderwerp: nieuw rooster van de school 
 
Geachte ouders en beste leerlingen. 
 
Het crisisteam van de overheid heeft besloten dat alle scholen vanaf 8 juni weer geheel 
geopend moeten zijn. 
Afgelopen week heeft Colegio Arubano de deuren geopend voor de helft van de 
klassen in de onderbouw. De opkomst was goed. Op sommige dagen zelfs 100 procent.  
De leerlingen waren blij om weer op school te zijn en hebben zich keurig gedragen.  
Ook docenten waren blij om de leerlingen weer fysiek te zien. 
 
Colegio Arubano hanteert vanaf maandag 8 juni een nieuw rooster, dat is gemaakt na 
overleg met DVG. Dit rooster staat in Magister. De klassen in alle jaarlagen zijn 
opgedeeld in twee groepen. De leerlingen krijgen een mail waarin staat in welke groep 
zij zitten en zondag kunnen ze Magister raadplegen voor het rooster. Groep 1 krijgt les 
in week 24 en groep 2 in week 25. Met uitzondering van Cb2-i, groep 1 krijgt les in week 
25 en groep 2 in week 24.  
 
Aandachtspunten:  

 De leerlingen van CB-1, CB-2, Havo-3 en Vwo-3 blijven in een vast lokaal. Daar 
zijn zij ook in de pauze. 

 De leerlingen van havo-4, vwo-4 en vwo 5 veranderen zo min mogelijk van 
lokaal.  

 De lessen worden zoveel mogelijk achter elkaar gegeven, zonder tussenuren. 

 Er is geen tweede pauze. 

 De kantine blijft voorlopig dicht. Leerlingen kunnen ook niet het schoolterrein 
verlaten.   

 Het protocol en alle veiligheidsregels zijn van toepassing. 

 Als de leerling ziek is, dan moet zij/hij thuisblijven. 

 In elk lokaal en in de badkamers is er zeep om handen te wassen. 

 Het is belangrijk om ‘Social distancing’ in acht te nemen. 
 
 
 
 



CP-week 
In week 26 (maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni) sluiten alle jaarlagen het 
schooljaar af met een CP-week. Sommige vakken sluiten het schooljaar al in de weken 
voor de CP-week af met een praktische opdracht of presentatie. 
De CP- week betreft leerstof die de leerlingen al hebben gehad en herhaald hebben in 
de weken op school. 
Verschillende secties, hebben hun PLT aangepast. 
 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
M. Boekhoudt-Wernet 
Conrector 
 


