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

Oranjestad, 10 december 2020
COLAUA: 2020/2021–103
Onderwerp: Tussenrapporten en herinnering inzamelingsactie
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Het kalenderjaar loopt ten einde. Nog ruim een week en dan mogen we gaan
genieten van een welverdiende vakantie. Deze en volgende week vinden de
ouderavonden van de niet-examenklassen plaats met de mentoren naar aanleiding
van de resultaten van de eerste periode.
Tussenrapporten
Dit jaar wordt er niet gewerkt met drie rapporten waarvan het gemiddelde van de
drie rapportcijfers het eindcijfer oplevert. We werken dit jaar met een doorlopend
gemiddelde. Dat betekent dat het eindcijfer van een vak wordt berekend door het
gewogen gemiddelde te nemen van alle behaalde resultaten van dat vak. Het eerste
rapport en tweede rapport zijn daardoor tussenrapporten. Op het eerste
tussenrapport zullen alle tot dan toe behaalde resultaten staan en het gemiddelde
daarvan. Daarnaast komen de PK’s, Persoonlijke Kwaliteiten, ook op het
tussenrapport. Dit jaar richten we ons op drie PK’s, te weten: 1. Inzet – motivatie, 2.
Gedrag – sociaal gedrag, 3. Inzicht – capaciteit.
Mocht u vragen hebben over deze nieuwe opzet, dan kunt u hierover contact
opnemen met de mentor.
Beleid rondom zittenblijven
Vorig jaar heeft de Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame
Ontwikkeling besloten dat het zittenblijven moet worden afgeschaft. Dit betekent
echter niet dat leerlingen zonder meer worden bevorderd naar een volgend leerjaar.
Een leerling die niet wordt bevordert, kan wel naar een volgend jaar, maar dan een
niveau lager. Bijvoorbeeld een leerling uit VWO 3 die niet bevordert wordt naar
VWO 4, mag wel naar HAVO 4, maar mag volgens het nieuwe beleid van de minister
niet meer blijven zitten in VWO 3, tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Wat deze
redenen zijn wordt niet expliciet vermeld. Ouders van leerlingen die aan het eind van
het schooljaar van mening zijn dat er zwaarwegende redenen zijn om hun kind dat
niet is bevorderd toch te laten blijven zitten, kunnen daarvoor een verzoek indienen
bij de school. Elk verzoek zal serieus worden bekeken.
Leerlingen die in de examenklassen zitten hebben wel het recht om het examenjaar
voor een tweede keer te doen als ze niet slagen.
Meer informatie over het nieuwe beleid van de minister is te vinden op
http://www.ea.aw/pages/zittenblijven/.

Inzamelingsactie
De eerder aangekondigde inzamelingsactie voor de minderbedeelden van Aruba
eindigt morgen. Iedereen die nog een steentje wil en kan bijdragen aan deze actie
kan nog tot morgenmiddag in de hal van de Vondellaan of aan de Shakespearestraat
(Emma-locatie) vóór de personeelskamer de donatie in de grote bakken inleveren.
Voor de volledigheid vindt u in bijlage 1 nogmaals de voorbeelden van producten die
gedoneerd kunnen worden.
Volgende week zullen we u de laatste brief van dit kalenderjaar sturen. U zal daarin
onder andere geïnformeerd worden over de afsluiting van het kalenderjaar.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

