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Onderwerp: Informatie over de afronding van het schooljaar
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Vandaag is een spannende week begonnen. De eerste resultaten van de examens
worden bekendgemaakt. Volgende week starten de examens van tijdvak 2. 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.
Volgende week beginnen de examens van tijdvak 2. We willen voorkomen dat
leerlingen onnodig ziek worden met alle gevolgen van dien.
Inzage CSE’s op 9 juni
Op woensdag 9 juni vindt de inzage van het CSE plaats. Deze start om 15.00 uur. Alle
examenkandidaten kunnen maximaal twee CSE-werken inzien. De inzage zal op
afspraak ingeroosterd worden waarbij telkens 10 leerlingen in een lokaal aanwezig
mogen zijn. De examenkandidaten hebben tot 8 juni 10.00 uur ‘s morgens de tijd om
zich via Magister in te schrijven voor de inzage. Iedereen die zich heeft ingeschreven
ontvangt bericht met daarin de inzageprocedure, het lokaal waar de leerling
verwacht wordt en de tijd waarop de inzage plaatsvindt.

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 vanaf 15.00 uur een drive thru op het schoolplein
gehouden zal worden voor de geslaagde leerlingen. De volgorde is al per mail aan de
leerlingen gestuurd. Voor veel leerlingen wordt aanstaande donderdag een
spannende dag. We hopen op een mooi resultaat.
Inschrijven herkansingen tijdvak 2
Deze informatie was al eerder gedeeld, maar het is goed om het te herhalen.
Leerlingen hebben tot morgen 8 juni om 18.00 uur de tijd om zich in te schrijven
voor de herkansingen. Inschrijven gebeurt via Magister. Leerlingen die een vak voor
de eerste keer gaan doen in tijdvak 2 hoeven zich hiervoor niet in te schrijven. Dit is
immers geen herkansing. Alleen als je een vak voor de tweede keer gaat doen, moet
je je hiervoor inschrijven.
Mocht na de bekendmaking van de normering en uitslag blijken dat een leerling van
vak wil veranderen, dan kan dit door op 10 juni uiterlijk 14.00 uur een e-mail te
sturen aan conrector Noël. Leerlingen die besluiten om toch geen herkansing meer
te gaan doen, dienen dit ook per mail te melden bij de conrector. Doe je dit niet en
je komt niet opdagen, dan loop je het risico een herkansingsmogelijkheid te missen.
CSE op 25 juni
Op 25 juni, de dag van de verkiezingen voor het Arubaans parlement, vinden twee
CSE’s plaats. Doordat deze CSE’s gelinkt zijn met Nederland kunnen deze helaas niet
verschoven worden. Voor havo is er het CSE Engels en voor vwo is het Frans. Alle
examens beginnen 7.30 uur en de examenkandidaten worden ook die dag zoals
gebruikelijk uiterlijk om 7.15 uur ‘s morgens op school verwacht.
Diploma-uitreiking
De diploma-uitreiking zal op 7 en 8 juli plaatsvinden in het Renaissance Convention
Center. Op 7 juli is het de beurt van groep: V6A-V6B-V6C-H5A-H5B-H5C-H5D. Op 8
juli is het de beurt van groep: H5E-H5F-H5G-H5H-H5I-H5J-H5K.
De kaartverkoop vindt plaats op 5 juli van 11.30 tot 14.30 uur in de hal van Colegio
Arubano. Kaarten kosten Afl. 15 per stuk.
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. Ook de procedure van tijdvak 3
wordt in een volgende brief gestuurd aan degenen die het betreffen.
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

