Aan leerlingen van CB1, CB2, H3, H4, V3,
V4 en V5 en hun ouder(s)/verzorger(s)
Oranjestad, 7 juni 2021
COLAUA: 2020/2021–356

Onderwerp: Informatie over de afronding van het schooljaar
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Vandaag is de laatste volledige lesweek van dit schooljaar begonnen. Eind volgende
week beginnen de CP’s. In deze brief wordt u geïnformeerd over de activiteiten van
de resterende periode van dit schooljaar.
Mondkapjes op school
Vandaag is tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat vanaf woensdag het
gebruik van mondkapjes niet meer verplicht is op Aruba. Wel wordt aangeraden om
deze te blijven gebruiken als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Openbare plaatsen kunnen echter wel eisen dat mondkapjes gedragen worden.
De mondkapjesplicht zoals die tot nu toe gold blijft zoveel mogelijk gehandhaafd.
Personen van 18 jaar en ouder kunnen zich vrijwillig laten vaccineren en genieten
daarmee veel bescherming tegen het coronavirus. Vrijwel al onze leerlingen zijn
jonger dan 18 jaar en hebben niet de keuze om zich te laten vaccineren. In dat geval
moeten wij als school onze verantwoordelijkheid nemen om de leerlingen voldoende
bescherming te bieden. In klaslokalen is het niet mogelijk dat iedereen op elk
moment 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Ook buiten zitten leerlingen vaak dicht
op elkaar. Daarom hebben wij dit besluit genomen. In de klaslokalen blijft het
gebruik van mondkapjes verplicht. Tijdens het eten en drinken op het schoolplein
mag het mondkapje worden afgedaan. Leerlingen die zich in de buitenlucht op
minstens 1,5 meter afstand van andere personen bevinden mogen het mondkapje
ook afdoen.
Over anderhalve week begint de CP-periode. We willen voorkomen dat leerlingen
onnodig ziek worden met alle gevolgen van dien.
10 juni uitslag examen tijdvak 1
Aanstaande donderdag komen om 2.00 uur ’s morgens de normeringen binnen
waarmee de examencijfers en eindcijfers van de examenkandidaten berekend
worden. Om die tijd gaat een team meteen aan de slag om alles te berekenen en de
voorlopige uitslag te bepalen. Later die dag zal de definitieve uitslag bepaald
worden, waarna er ’s middags om 15.00 uur een drive thru op het schoolplein
gehouden zal worden voor de geslaagde leerlingen. Voor veel leerlingen wordt
aanstaande donderdag een spannende dag. We hopen op een mooi resultaat.

10 juni geen fysieke lessen voor H4, V4 en V5
Doordat op 10 juni de uitslag bekendgemaakt wordt en het dit jaar in een zeer kort
tijdsbestek moet gebeuren, zijn wij genoodzaakt om de uitslagvergadering met de
examinatoren tijdens lestijden te houden. Omdat de klassen H4, V4 en V5
voornamelijk les krijgen van examinatoren zijn er die dag geen fysieke lessen. Wel
gaan lessen zoveel mogelijk online door of krijgen leerlingen een extra opdracht mee
om aan het vak te werken.
Er is een uitzondering voor een groep van 22 leerlingen uit H4 die voor Lichamelijke
Opvoeding nog een opdracht moeten afronden. Zij worden van 7.30 tot 9.00 uur op
school verwacht. Eerder vandaag hebben zij hier een aparte brief over ontvangen.
CP-periode 4
De CP-periode 4 vindt plaats van vrijdag 18 juni tot en met maandag 28 juni
2021. Donderdag 17 juni is een gewone lesdag waarbij de leerlingen uit de
klassen V3, V4, V5 en H4 een CP hebben waarna zij aansluitend lessen volgen.
Op vrijdag 25 juni is er geen CP in verband met de verkiezingen voor het
Arubaans parlement.
Het CP-rooster vindt u achteraan deze brief. Dit rooster wordt nog geplaatst op
onze website http://colegioarubano.aw. Ik doe een dringend beroep op alle
ouders om uw kind optimaal te motiveren om zich zo goed mogelijk voor te
bereiden op zijn/haar CP’s.
Aandachtspunten tijdens het CP
➢ Het is de bedoeling dat de leerlingen na hun CP’s alvast gaan studeren voor
de volgende CP-dag.
➢ Tijdens de CP-periode blijven alle schoolregels gelden. Denk vooral aan de
kledingvoorschriften, waaronder het dragen van het schooluniform.
➢ Als een leerling afwezig is tijdens de CP-periode geldt het volgende:
- Ouders melden hun kind vóór 08.00 uur ziek door de school op te bellen
of het formulier op de website in te vullen, directe link: bit.ly/ziekmalo
- De leerling meldt zich vóór 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.
- Als er geen geldige reden is voor afwezigheid, krijgt de leerling het cijfer
1 voor het gemiste CP.
Inhaaldagen van de CP’s
Wie een toets vanwege een geldige reden mist, mag een inhaaltoets maken na
het inleveren van een brief van MEDwork. De inhaaldagen van de CP’s zijn
dinsdag 29 juni en woensdag 30 juni 2021.
Inzage CP’s en vaststelling cijfers
Op donderdag 1 juli 2021 kunnen de leerlingen tussen 8.00 en 10.00 uur hun
gecorrigeerde CP’s bekijken en hun rapportcijfers controleren. Hierna staat de cijfers
definitief vast. Een gecorrigeerd CP wordt alleen aan de desbetreffende leerling
gegeven. Het is dus niet mogelijk dat iemand anders het CP komt bekijken en/of
meeneemt.

Voor H4 en V5 is er voor het vak geschiedenis een ander moment van inzage. Dit
heeft te maken met de herkansingsmogelijkheid van het schoolexamen. De
cijferteruggaven en inzage van geschiedenis is voor V5 op woensdag 23 juni en voor
H4 op donderdag 24 juni. Meer informatie hierover wordt door de conrector per
brief gedeeld.
Rapportuitreiking
De rapportuitreiking vindt plaats op vrijdag 9 juli 2021.
Om 8.00 uur worden de rapporten aan de leerlingen uit de klassen CB1, CB2, H3 en
V3 uitgereikt. Om 9.00 uur zijn de leerlingen van H4, V4 en V5 aan de beurt.
Verzoeken om het rapport eerder op te kunnen halen kunnen wegens
organisatorische redenen niet worden toegekend. Mocht een leerling de
rapportuitreiking missen, dan kan deze het rapport na de uitreiking bij de
administratie ophalen. De administratie is tijdens de vakantie tijdens kantooruren
geopend. Het rapport kan alleen worden meegegeven aan de leerling zelf en, als
deze minderjarig is, zijn ouders of wettelijke verzorgers.
Op maandag 12 juli 2021 begint officieel de vakantie. Tot die tijd staat er nog veel te
gebeuren. Het inleveren van boeken is in deze brief nog onvermeld gebleven. U krijgt
daarover een aparte brief vanuit het boekenfonds.
Namens de docenten en de schoolleiding wens ik alle leerlingen heel veel succes toe
in deze komende periode. Zet nog even je schouders eronder zodat je dit bijzondere
jaar op een positieve manier kan afsluiten.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

T.R. Croes M Ed
Rector
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*do 17 juni is een lesdag waarop in sommige jaarlagen al een cp plaatsvindt.

