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SCHOOLREGLEMENT 2021 - 2022
Let op! Door de huidige situatie rondom het coronavirus kan ons
schoolreglement tijdelijk worden aangepast. Indien aanpassingen worden
aangebracht aan het reglement, zullen deze in het Covid19-protocol van onze
school worden vermeld. Het protocol wordt continu aangepast naar de
ontwikkelingen op het eiland. Hou hier rekening mee.

1. SCHOOLUNIFORM EN SCHOOLTAS

1.1. De leerling moet op school en gedurende schoolactiviteiten onze officiële school
uniform dragen. De kleuren van de uniform worden elk jaar per jaarlaag bepaald. Een kleur is
in principe voor twee jaar geldig. Het schooluniform bestaat uit:
● Een poloshirt met de officiële logo van de school.
● Jongens: lange broek of spijkerbroek (jeans).
● Meisjes: lange broek of spijkerbroek (jeans).
● De spijkerbroek of broek mag geen scheuren en/of gaten erin hebben of gerafeld zijn.
● Dichte schoenen of sportschoenen.

1.2. De functie van de schooltas is het beschermen van schoolmateriaal en de laptop of tablets
van de leerlingen. De leerling heeft drie opties voor wat betreft gebruik van een schooltas.

1. Briefcase (maletin)
2. Briefcase in een rugtas
3. Rugtas met een harde rug (harde laptop tas)

1.3. Bij het vak lichamelijke opvoeding (gym) hoort een dry-fit t-shirt met de officiële logo van
de school in de kleur van het jaarlaag. Daarnaast een korte broek of legging (meisjes) met de
officiële logo van de school.

Toelichting
AD 1.1 Niet toegestaan als onderdeel van het uniform
● Slippers en sandalen voor zowel meisjes als jongens.
● Hoofddeksel zijn niet toegestaan voor zowel meisjes als jongens. Onder hoofddeksels

vallen:  muts, bandana’s, “panty-hose”, petten, du-rag cap,  etc.
● Piercings voor zowel meisjes als jongens.
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● Oorbellen en oorknoppen voor jongens.
● Kralen in het haar voor zowel jongens als meisjes.
● Tatoeages mogen niet te zien zijn. Leerlingen met een tatoeage zijn verplicht de

school jacket te dragen.
● Legging, stretch, sweatpants, “piscado”, etc.
● Kleding of accessoires met drugs of alcohol symbolen erop.

Maatregel:

1.1.
Bij het overtreden van deze regel worden de ouders of voogd meteen op de hoogte gesteld.
De ouders moeten voor de leerling gepaste kleding en/of schoenen meenemen. Indien
aanwezig, kan de school de leerling van vervangende kleding voorzien. Broeken met gaten
kunnen worden bedekt met “duct tape”. De school kan ouders vragen op gesprek te komen bij
meerdere overtredingen. Piercings, oorknoppen en oorbellen kunnen door de directie of
leerkrachten in beslag worden genomen.

1.2.
Ongeoorloofde tas wordt achtergelaten bij de administratie en de boeken worden afgenomen.
Ouders worden geïnformeerd van de situatie. De verkeerde tas kan in beslag worden
genomen.

1.3.
Leerlingen worden door de vakdocent hierop geattendeerd. Bij herhaaldelijke overtreding
worden de ouders op de hoogte gesteld door de mentor.

2. TE LAAT

2.1. Elke leerling zorgt ervoor dat hij/zij ‘s morgens bij aankomst op school direct doorloopt
naar de hal of binnenplein. De school is niet verantwoordelijk voor leerlingen die buiten de
school blijven ‘hangen’.

2.2. De leerlingen hebben twee minuten de tijd om van les te wisselen. Vóór  de tweede bel
moet de leerling binnen zijn. Zo niet, dan is de leerling te laat.
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Maatregel
2.1. en 2.2. Alle leerlingen die te laat komen (‘s morgens en /of bij leswisseling), moeten bij de
administratie een te-laat-brief halen. Leerling die bij aanvang van de school te laat zijn en
hierdoor een toets hebben gemist, dienen de toets op dezelfde dag in te halen.
Indien een leerling zonder geldige reden te laat is, komt hij/zij in aanmerking voor een sanctie.
De sancties zijn:
● Herhaaldelijk te laat zonder geldige reden -> dan krijgt de leerling

een straf(middag). Ouders worden door de school geïnformeerd.
● Herhaaldelijk te laat (meer dan tien keer) -> Ouders worden door de school

geïnformeerd. School is verplicht de leerling bij Bureau Leerplicht te melden.

3. ZIEKTE EN/OF SCHOOLVERZUIM

3.1. Ouders van een leerling die om een geldige reden (ziekte, begrafenis van een familie,
ongeluk) afwezig is of zal zijn, moet de school op de dag van verzuim vóór 9 uur ’s morgens
bellen (585 8021). Bij terugkomst op school is de leerling verplicht  om met een ouder te
komen melden óf een doktersbrief te overhandigen bij de administratie. Dit kan tussen 07:30
en 14:00 van maandag tot vrijdag.

3.2. Indien een leerling gedurende de dag ziek wordt, kan de leerling met toestemming naar
huis worden gestuurd. Bij het ziekmelden houdt de leerling zich aan de volgende stappen:

● Leerling meldt zich bij de vakdocent;
● Leerling meldt zich bij de administratie;
● Leerling belt of stuurt een bericht naar huis;
● Leerling tekent formulier voor ziekmelding;
● Ouder of verzorger die de leerling komt ophalen meldt zich bij de administratie om te

tekenen.

3.3. De leerling is zelf verantwoordelijk om bij terugkomst (na verzuim) meteen hun agenda en
aantekeningen bij te werken en afspraken te maken met lesgevende docenten om eventueel
gemiste toetsen in te halen. De leerling kan hiervoor en indien van toepassing bij
desbetreffende vak ook de website van de school en/of de applicatie Google Classroom
nachecken.

Maatregel
3.1. De leerling die na verzuim geen doktersbrief bij zich heeft of van wie de ouder niet binnen
drie dagen na terugkomst is komen tekenen, loopt het risico het cijfer één (1) te krijgen voor
toetsen die gedurende de afwezigheid van de leerling niet zijn gemaakt. Pas als een ouder
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voor afwezigheid heeft getekend, mag de leerling een gemiste toets inhalen.

4. VERZUIM TIJDENS EEN TOETS

4.1. Reguliere toets
Bij verzuim tijdens een reguliere toets wegens ziekte of verhindering, moet een ouder de
school vóór 09:00 bellen om door te geven dat hun kind niet aanwezig zal zijn. De ouder dient
bij terugkomst van de leerling op school bij de administratie te tekenen voor afwezigheid.
Wanneer een leerling geoorloofd afwezig is tijdens een toets, dient hij/zij de toets in dezelfde
trimester in te halen. De leerling en de leerkracht maken samen een afspraak om de gemiste
toets in te halen. Deze wordt genoteerd op de inhaalkaart. De docent noteert de nieuw
gemaakte afspraak in Onderwijs-Sas.

4.2. Gecoördineerde toets
Bij verzuim tijdens een Toetsweek wegens ziekte, moet een ouder de school vóór 09:00
bellen om door te geven dat hun kind niet aanwezig zal zijn. Het is verplicht dat op de dag van
verzuim, de leerling zich meldt bij Medworks Caribbean N.V. tussen 08:00 en 10:00 voor een
medische controle. Dit kan plaatsvinden bij de kantoren te Tanki Flip of IMSAN in San Nicolas.
Hiervoor moet AWG 35,00 contant worden betaald. Wanneer de leerling weer op school
aanwezig is, dient de brief van Medworks bij de administratie te worden ingeleverd. Bij een
gecoördineerde toets kan de leerling het werk inhalen in de gecoördineerde inhaalweek. Aan
de leerling die ongeoorloofd een toets heeft gemist, wordt een cijfer 1 (één) toegewezen.

Maatregel
4.1. De leerling komt in aanmerking om het werk van een reguliere toets in te halen als de
ouder heeft getekend voor afwezigheid. De ouder dient dit te doen op de dag dat de leerling
terugkeert naar school.
Indien er op de afgesproken datum weer sprake van afwezigheid is door ziekte, dan krijgt de
leerling nog één kans om de gemiste toets in te halen. Als de leerling wel op school aanwezig
is, doch door nalatigheid of opzettelijk het werk niet inhaalt, krijgt de leerling een 1 (één) als
beoordeling.
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Een leerling die ongeoorloofd afwezig is voor een toets (spijbelen) maar op de dag wel
aanwezig is op school, krijgt een 1 (één) als beoordeling.

Maatregel
4.2. De leerling komt in aanmerking om het werk van een gecoördineerde toets in te halen als
hij/zij een doktersbrief van Medworks bij de administratie heeft ingeleverd. De leerling haalt het
werk in tijdens de inhaalweek dat van tevoren door de school is gepland en bekendgemaakt.
Indien er op afgesproken datum weer sprake van afwezigheid is door ziekte, dan krijgt de
leerling nog één kans om de gemiste toets in te halen. Als de leerling wel op school aanwezig
is, doch door nalatigheid of opzettelijk het werk niet inhaalt, krijgt de leerling een 1 (één) als
beoordeling.

5. SPIJBELEN

Spijbelen (= ongeoorloofd verzuim van les) is niet toegestaan op Colegio San Antonio.

Maatregel
5. Bij overtreding van deze regel krijgt de leerling een sanctie:
● Ouders worden door de school op de hoogte gesteld van de situatie.
● Na één keer spijbelen krijgt de leerling een strafmiddag. Ouders krijgen een

officiële waarschuwingsbrief.
● Bij herhaaldelijk spijbelen is de school verplicht de zaak bij Bureau Leerplicht en/of

Bureau Sostenemi te melden.

Bij meer overtredingen kan er een officieel  proces gestart worden dat kan leiden tot de
verwijdering van de school.

6. VERWIJDERING UIT DE KLAS

Als een leerling uit de klas wordt verwijderd, dient de leerling zich meteen bij de
administratie te melden. De administratie zal de leerling doorverwijzen naar een directielid
van de school.

Maatregel
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De leerling mag de les weer volgen als er een gesprek is gevoerd met de directie. De directie
zal na “afhandeling” van het geval de docent informeren over het gesprek als ook eventuele
afspraken die zijn gemaakt. Afhankelijk van de aard van het geval zullen de ouders meteen
ingelicht worden en/of uitgenodigd worden om naar school te komen voor een gesprek.

7. VERBODEN OP SCHOOL

7.1. In het bezit zijn en gebruiken van wapens is verboden in de klas, op het schoolterrein, in
de omgeving van de school en tijdens schoolactiviteiten. Zie hiervoor brief “Scol liber di arma y
droga” dat bij de inschrijving getekend dient te worden.

7.2. In het bezit zijn, gebruiken en/of verkopen van genotsmiddelen (zoals sigaretten,
alcoholische drank en drugs) is verboden in de klas, op het schoolterrein, in de omgeving van
de school en tijdens schoolactiviteiten. Zie hiervoor brief “Scol liber di arma y droga” dat bij de
inschrijving getekend dient te worden.

7.3. Misbruik maken van Social Media (o.a. Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok, etc.) om
anderen te pesten (bullying) en te kwetsen is verboden.

7.4. Het opnemen en/of negatief verspreiden van video’s, voicenotes, “cat fishing”, foto’s van
docenten en of medeleerlingen is niet toegestaan.

7.5. Het is niet toegestaan om website’s te bekijken die seksueel, discriminatorisch of
agressief van aard zijn tijdens schooluren.

Maatregel
7.1. Bij wapenbezit wordt de politie direct op de hoogte gesteld. Het schoolbestuur wordt
geïnformeerd van het ongeval en er komt een proces tot verwijdering van de school. De
leerling kan voor een te bepalen periode worden geschorst.

7.2. De leerling kan voor een te bepalen periode worden geschorst.
Ouders hebben bij de inschrijving getekend ermee akkoord te gaan met het feit dat hun kind
reeds bij verdenking van gebruik (ook in het bezit hebben en/of verkoop) van
genotsmiddelen op school en/of betrapt wordt tijdens gebruik of in het bezit zijnde van
genotsmiddelen tijdens schoolactiviteiten, de leerling meteen bij CAA aangemeld wordt om
direct getest te worden. De ouders worden direct geïnformeerd van het incident en kunnen
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ervoor kiezen bij het moment van testen aanwezig te zijn. Indien een leerling positief test is
die verplicht het programma van CAA te volgen. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.

7.3. t/m 7.5. Afhankelijk van de situatie kan de leerling na één overtreding een
waarschuwingsbrief krijgen die getekend moet worden door de ouders. Het kan voorkomen dat
de leerling voor een te bepalen periode wordt geschorst.

8. RESPECT OP SCHOOL

8.1. Leerlingen moeten elkaar respecteren. Op school is zowel vloeken als ongewenst
lichamelijk contact niet toegestaan. Ook mogen leerlingen elkaar niet bedreigen.

8.2. Leerlingen respecteren docenten en ondersteunend personeel.

8.3. Vechten is in de klas, op het schoolterrein, in de omgeving van de school of op school
activiteiten niet toegestaan.

8.4. Pesten in welke vorm dan ook wordt absoluut niet geaccepteerd op het Colegio San
Antonio.

Maatregel:
8.1. en 8.2. Na een verbale waarschuwing krijgt de leerling bij herhaling van ongewenst
gedrag een waarschuwingsbrief die door de ouders getekend moet worden. Als er geen
verandering komt in het gedrag van de leerling worden de ouders gevraagd voor een gesprek.

8.3. Leerling krijgt een “cooling down” periode van één tot drie dagen. Ouders worden hiervan
op de hoogte gesteld.  Afhankelijk van de situatie kan deze worden aangemeld als schorsing
bij het schoolbestuur.

8.4. Bij overtreding van deze regel zullen zowel de pester als ook meeloper(s) aangepakt
worden. Zorgteam zal het proces begeleiden. Indien dit niet helpt zal er een proces starten die
in bepaalde gevallen kan leiden tot schorsing of zelfs verwijdering van de school.

9. SCHOOLMATERIAAL, SCHOOLTAKEN EN STRAFWERK
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9.1. Het is belangrijk dat leerlingen hun schoolmateriaal bij zich hebben.

9.2. Leerlingen bereiden de lessen voor en zorgen dat hun schooltaken in orde zijn. Hierbij
hoort onder meer het maken van huiswerk, het leren voor toetsen, maken van praktische
opdrachten, uitvoeren van onderzoek, etc.

9.3. De leerling voert de straf uit dat door de school is opgelegd.

Maatregel:
9.1. en 9.2. Bij het niet voldoen aan schooltaken meldt de vakdocent dit op onderwijs-sas. Bij
het niet voldoen aan schooltaken kan een onvoldoende resultaat het gevolg zijn.

9.3. Bij het niet nakomen van een afspraak (straf), zal de vakdocent contact opnemen met de
ouders. Samen zal dan nader bepaald moeten worden wat de gevolgen zullen zijn. Mentor
wordt door de vakdocent op de hoogte gesteld van de situatie.

10. FRAUDEREN

Het frauderen (o.a. spieken) vóór, tijdens of na een toets of bij een praktische opdracht is
verboden. Onder fraude verstaan wij ook het letterlijk overnemen van informatie (plagiaat) bij
onder meer een verslag of praktische opdracht.

Maatregel
Bij het frauderen bij een toets of praktische opdracht kan de leerling een cijfer 1 (één) krijgen
als resultaat op de toets of de praktische opdracht.

11. HET SCHOOLGEBOUW

11.1. Leerlingen mogen niet aan de camera’s komen. Op school hangen een twintigtal
camera’s die worden gebruikt om de veiligheid van alle leerlingen, het personeel en de
bezoekers van de school te waarborgen.

11.2. Het is verboden om het schoolterrein, schoolgebouw en schoolmeubilair te vervuilen
en/of te beschadigen/vernielen. Daarom gebruiken we geen kauwgum en is het schrijven op
meubilair en muren verboden. Eten en drinken is alleen op de speelplaats toegestaan.
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11.3. Afval wordt in de prullenbakken gegooid.

11.4. De leerling krijgt schoolboeken en ander materiaal in bruikleen. De leerling is
verantwoordelijk om het materiaal goed te verzorgen en in goede staat in te leveren.

11.5. Het activeren van het brandalarm en/of gebruiken van de brandblussers zonder geldige
reden is verboden.

11.6. Leerlingen beschikken over de gelegenheid om de mediatheek te gebruiken voor hun
studie of groepswerk. In deze ruimte hangt een camera die door bevoegde docenten worden
gecontroleerd op eventuele misstanden. De mediatheek kan onder schooltijd en door de
weeks tot 15:30 worden gebruikt.

Maatregel
11.1. Een leerling die erop wordt betrapt aan een camera te sjoemelen wordt geschorst.
Eventuele kosten verbonden aan de vernieling van camera’s zijn ten koste van de leerling.

11.2. Indien een leerling het schoolgebouw en/of schoolmeubilair vervuilt en/of beschadigt
dient deze betaald te worden door de leerling en/of zijn ouders of voogd van de leerling.
De leerling moet binnen een maand met zijn ouder(s) of voogd het saldo bij LVS betalen. Dit
moet voor de afsluiting van het lopende schooljaar gebeuren.

11.3. Een leerling die erop betrapt wordt het schoolterrein te vervuilen krijgt de taak om het
schoon te maken.

11.4. Bij beschadiging van schoolboeken of schoolmateriaal, draait de leerlingen cq. ouders
voor de onkosten om deze te vervangen. Dit moet voor de afsluiting van het lopende
schooljaar gebeuren.

11.5. Bij het overtreden van deze regel krijgt de leerling een schorsing en een boete van AWG
150.00, die betaald moet worden door de ouders en/of voogd van de leerling.

11.6. Een leerling die zich in de mediatheek misdraagt, kan de toegang tot deze ruimte worden
ontzegd.
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12. VERLATEN VAN HET SCHOOLTERREIN

12.1. Tijdens de schooltijden (7:45 am – 3:00 pm) is het niet toegestaan, zonder toestemming
van de directie, het schoolterrein te verlaten. Dit mag niet tijdens de pauzes of vrije lesuren.

12.2. Na afloop van de lessen dient de leerling binnen (schoolplein) te blijven wachten totdat
de ouders hem/haar is komen ophalen. De leerling die zonder toestemming het schoolterrein
verlaat doet dit op eigen risico en mag het schoolterrein niet meer betreden.

Maatregel:
12.1. Ouders worden op de hoogte gesteld van de situatie. Bij herhaaldelijk overtreden krijgt
de leerling een strafmiddag.

12.2. Het niet naleven van deze regel valt onder eigen risico. Ouders zijn aanspreekbaar.

13. PAUZE EN VRIJE LESUREN

13.1. In de pauzes mogen de leerlingen zich alleen in de groene zones bevinden (zie
plattegrond). Groene zones zijn: gazebo’s, kantine en galerijen voor lokalen 1 t/m 4, 7 t/m 11, 5
en 6, 22 en 23.

13.2. Voetballen mag alleen op het voetbalveld. De leerling vraagt de toestemming van de
docenten LO.

13.3. Een les mag alleen worden ingehaald na accordering met de lesgevende docent en
goedkeuring van de directie.

Maatregel:
13.1. Docenten die surveilleren rapporteren dit in een surveillanten rapport en deze wordt in de
file van de leerling bijgehouden.

13.2. De bal wordt in beslag genomen.
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14. FIETSEN

14.1. Het is verboden op het schoolterrein te fietsen.

14.2. Leerlingen die gebruik maken van een fiets als transportmiddel om naar school te komen
dienen deze bij aankomst op school, bij de fietsenrekken achter te laten. De leerling is zelf
verantwoordelijk voor zijn fiets en is verantwoordelijk om de fiets op slot te doen.

14.3. Het is verboden om vóór aanvang van de school en na afloop van school op de weg dat
voor de school langsgaat heen en weer te fietsen en de fiets te hoppen.

Maatregel
14.1. t/m 14.3. Leerlingen die de fiets gebruiken als transportmiddel om naar school te komen
zullen een contract tekenen waarin ze aangeven akkoord te gaan met dit punt in het
schoolreglement. Ouders zullen dit ook mee tekenen. Bij overtreding zal samen met ouders
gezocht moeten worden naar mogelijke oplossingen.

15. ELEKTRONISCHE APPARATEN/GADGETS

15.1. Alle muziek producerende apparaten, elektronische spelletjes en fotocamera's zijn in de
klas verboden (onzichtbaar) mits anders aangegeven door de docent.

15.2. Het gebruik van luidsprekers op het schoolterrein is verboden.

15.3. Laser-pointers zijn op school verboden.

15.4. Mobiele telefoons moeten uit en niet zichtbaar zijn tijdens de les mits anders
aangegeven door de docent.

15.5. Het opladen van elektronische apparaten is alleen toegestaan met toestemming van de
docent.
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Maatregel:
15.1. en 15.2. In het geval van overtreding wordt het apparaat afgepakt en kan na één week
opgehaald worden bij de directie. Na een tweede overtreding worden de ouders
verantwoordelijk gesteld en dienen op schoon langs te komen voor een gesprek met de
directie.

15.3. In het geval dat de leerling toch een laser-pointer naar school meeneemt en hiervan
gebruik maakt, wordt de laser-pointer afgepakt en krijgt de leerling  deze niet meer terug.

15.4. In het geval van overtreding  wordt de mobiele telefoon afgepakt. De docent bepaald
wanneer de leerling de telefoon terug krijgt. Inbeslagname mag echter voor maximaal één
week.

16. VERLIES, DIEFSTAL EN VERNIELING

De school is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke
bezittingen zoals: mobiele telefoons, laptops, ipad/tablets, muziek producerende apparaten,
fotocamera’s, enz. Ieder leerling is zelf verantwoordelijk voor de meegenomen spullen. Ook
kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van geld en
waardevolle sieraden.

17. SCHOOLACTIVITEITEN EN BUITENSCHOOLSE  ACTIVITEITEN

17.1. School is niet verantwoordelijk voor activiteiten die georganiseerd worden buiten de
normale schooltijden. De verantwoordelijkheid valt bij de ouders en de docent(en) die deze
activiteiten organiseren.

17.2. De school is maar een half uur vóór en een half uur na schooltijd verantwoordelijk voor
de leerling. Dit is ook geldig na afloop van een schoolactiviteit.

18. Luizen

Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan het voorkomen dat ze besmet raken met
luizen. De school is ongewild zo’n plaats. Deze besmetting kan gemakkelijk van de ene
persoon naar de andere worden overgebracht. Luizen zijn vooral een bedreiging voor de
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omgeving vanwege het besmettingsgevaar. Om een luizenprobleem te voorkomen is het
gewenst dat de school regels vaststelt en afspraken maakt. Deze regels worden vastgelegd in
het luizenstappenplan.

Maatregel:
Bij constatering van besmetting wordt het luizenstappenplan in werking gezet. Ouders zijn
verantwoordelijk voor het ontsmetten van hun kind.

19. VOEDSELGEVECHT BIJ VIERING

De verjaardag of viering van een bijzondere gelegenheid van een leerling kan op school
worden gevierd mits dit is afgesproken met de mentor of directie. Het is echter niet toegestaan
om tijdens een viering met eten en/of drinken te gooien noch in de omgeving noch naar een
medeleerling.

Maatregel:
De leerling die betrapt wordt bij het gooien met eten en/of drinken wordt voor een te bepalen
periode geschorst.

20. RELATIE OUDERS

20.1. Van ouders wordt verwacht dat ze gehoor geven aan uitnodigingen van de school om
aanwezig te zijn bij informatieavonden en ouderavonden.

20.2. Ouders kunnen de prestaties (o.a. cijfers) van hun kind(eren) volgen via ons
leerlingvolgsysteem door in te loggen op onze website www.colegio-san-antonio.org.

20.3. Schoolzaken worden uitsluitend op school geregeld. Bij problemen gaat de ouder in
eerste instantie bij de mentor en als het nodig is bij de directie en het overige team. In geen
geval mag een ouder zelf contact maken met een leerling van de school.  Bij oudergesprekken
kan een lid van het zorgteam gevraagd worden om bij het gesprek aanwezig te zijn.
20.4. Bij verzuim van de leerling is het de verantwoordelijkheid van de ouder om de school op
dezelfde dag te informeren. Dit gebeurt in eerste instantie telefonisch of via de email van de
school (colegiosanantonio@skoa.aw). Op de dag van terugkeer van de leerling op school,
dient de ouder te tekenen bij de administratie.
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21. RELATIE MET EXTERNE INSTANTIES

Op Aruba hebben we sinds 2014 een leerplicht verordening. De school dient als onderwijs
instelling zich te houden aan deze wet. Hiervoor voert de school periodieke controles in ons
leerlingvolgsysteem. Het is de plicht van de school gevallen te melden waarbij de wet wordt
overtreden. De school zal ouders informeren als een melding heeft plaatsgevonden.

De school kan in uitzonderlijke gevallen een leerling aanmelden bij een externe instantie. Het
aanmelden kan plaatsvinden na een gesprek met de ouder(s). Instanties waarmee de school
samenwerkt zijn o.a.: Het Wit Gele Kruis, Centro di Adiccion Aruba (CAA), Bureau Sostenemi,
Voogdijraad, Fundacion Guiami, Orthopedagogisch Centrum.

Onbekendheid met dit reglement kan nimmer als excuus gelden.
Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden beslist door de directie.

Sta. Cruz,  Augustus 2021
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