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

Oranjestad, 13 januari 2021
COLAUA: 2020/2021–140
Onderwerp: Belangrijke gebeurtenissen komende tijd

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
We hebben de eerste schoolweek van 2021 inmiddels achter de rug. Ik wens u
alsnog een heel goed nieuw jaar toe. Ook in 2021 staan we weer klaar om onze
leerlingen te mogen ontvangen en ze te begeleiden naar hun volgende mijlpaal. Voor
de ene leerling zal dit betekenen overgaan naar een hogere klas terwijl het voor een
ander betekent slagen en met een diploma in de hand naar een vervolgopleiding
gaan. Wij zullen van onze kant ons uiterste best doen om die wensen van dit nieuwe
jaar uit te laten komen. In deze brief informeer ik u over een aantal belangrijke
gebeurtenissen van de komende tijd zodat u hier alvast rekening mee kunt houden.
CP/SE-periode 2
In de laatste brief van 2020 heeft u kunnen lezen dat de CP/SE-periode morgen van
start gaat. In de bijlage vindt u nogmaals het rooster. Tevens vindt u als bijlage ook
het rooster per klas en lesgroep. Op dit laatste rooster staan de tijden niet zo
duidelijk aangegeven. De tijden staan wel duidelijk op het eerste rooster. Die tijden
moeten worden aangehouden.
Ook tijdens deze periode blijven de schoolregels van kracht. Ik wens alle leerlingen
heel veel succes bij het maken van de toetsen!
Afwezig tijdens toetsen
Leerlingen die met een geldige reden afwezig zijn tijdens een toets mogen deze
inhalen, mits aan de voorwaarden is voldaan.
Als een leerling afwezig is tijdens de CP/SE-periode geldt het volgende:
- Ouders melden hun kind voor 8.00 uur afwezig door de school op te bellen of
het formulier op de website in te vullen, directe link: bit.ly/ziekmalo
- De leerling meldt zich dezelfde dag voor 10.00 uur bij MEDwork volgens de
procedure die verderop wordt uitgelegd.
- De leerling levert bij terugkomst op school een brief van MEDwork in bij het
secretariaat.
Leerlingen die positief getest zijn voor COVID-19 of door DVG in verplichte
thuisquarantaine zijn geplaatst hoeven zich niet bij MEDwork te melden. De school
verifieert bij DVG wanneer de leerling weer terug naar school kan komen.

Procedure MEDwork
Eerder deze week heeft MEDwork de procedure iets aangepast. Het is niet meer
mogelijk om fysiek naar MEDwork te gaan. Alles verloopt telefonisch. MEDwork
heeft ons laten weten de volgende procedure te hanteren:
1. De kandidaten die wegens ziekte verhinderd zijn om deel te nemen aan een
onderdeel van het toets/examen dienen zich op dezelfde dag te melden via
telefoon op +297 5878880.
2. Het consult kost AWG 35,- en dit bedrag dient overgemaakt te worden op onze
rekening bij Aruba Bank no. 2356490190 gestort met als DUIDELIJKE
omschrijving “Verklaring [naam van de leerling]”;
• We ontvangen een scan van het schoolcarnet OF leerlingenkaart OF ID van
de leerling met vermelding school op het adres sickleave@medwork.aw
met vermelding van een telefoonnummer;
• De dokter zal dan de student bellen op dit doorgegeven telefoonnummer
voor een telefonisch consult.
• We sturen de ziekteverklaring naar het door de ouder(s) opgegeven e-mail
adres; waarin wordt vastgesteld: of de kandidaat wel of niet verhinderd is
tot deelname van het examen of de toets en de duur van de hindernis.
• Studenten met COVID klachten worden doorverwezen naar DVG/DC.
3. Medwork Caribbean N.V. zal geen informatie van en over de kandidaten
verstrekken aan derden.
Vrije dagen
In januari en februari zijn er op de volgende dagen geen lessen:
Maandag 25 januari Dia di Betico
Maandag 8 februari ATV-dag onderwijs
Maandag 15 februari Carnavalsmaandag
Verkorte lessen i.v.m. leerlingenbesprekingen
Van 16 t/m 22 februari zijn er leerlingenbesprekingen over de voortgang van het
eerste half jaar. Op die dagen zijn er verkorte lestijden. Tegen die tijd wordt u daar
nogmaals over geïnformeerd.
Ouderavond met lesgevende docenten
Zodra de leerlingenbesprekingen zijn gehouden wordt er een ouderavond met
lesgevende docenten georganiseerd. Deze avond vindt plaats op dinsdag 2 maart.
Over de vorm van deze ouderavond zult u eind volgende maand geïnformeerd
worden.
Voor onze leerlingen staat een belangrijke periode op het programma. Ik wens hen
veel succes toe en hoop dat ze deze periode met goede resultaten afsluiten.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector

