
                                                                                                                            

 

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

 
 

 
Oranjestad, 17 december 2021 
 
COLAUA: 2021/2022–127 
 
Onderwerp: Rooster CP3 en SE2 en examens 2022 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Vandaag was de laatste schooldag. De mentoren hebben er iets leuks van gemaakt 
met hun klassen. De kerstsfeer was vandaag echt aanwezig en iedereen heeft 
daarvan genoten. 
 
Na de vakantie worden CP3 en SE2 afgenomen. Deze CP/SE-periode vindt plaats van 
vrijdag 14 januari tot en met vrijdag 21 januari 2022. 
 
Bijgaand vindt u het CP/SE-rooster. Dit rooster wordt nog geplaatst op onze website 
http://colegioarubano.aw. 
 
Aandachtspunten tijdens het CP/SE 
➢ Het is de bedoeling dat de leerlingen na hun CP’s/SE’s alvast gaan studeren voor 

de volgende CP/SE-dag. 
➢ Tijdens de CP/SE-periode blijven alle schoolregels gelden. Denk vooral aan de 

kledingvoorschriften, waaronder het dragen van het schooluniform. 
➢ Als een leerling afwezig is tijdens de CP/SE-periode geldt het volgende: 

- Ouders melden hun kind voor 8.00 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 voor 10.00 uur bij Medwork. 
- 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/SE. 
 
De inhaaldagen van de CP’s en SE’s 
Wie een toets vanwege een geldige reden mist, mag een inhaaltoets maken na het 
inleveren van een Medwork brief. De inhaaldagen van de CP’s staan vermeld op het 
bijgevoegde rooster. Die van de SE’s staan vermeld in het SE-boekje. 
 
  

http://colegioarubano.aw/
file:///D:/Google%20Drive/Colegio%20Arubano/Brieven/2020-2021/Postvak%20Uit/bit.ly/ziekmalo


Examens 2022 
Vandaag kwam er via diverse Nederlandse media een bericht naar buiten dat er 
opnieuw versoepelde eindexamenregels vanwege corona gaan gelden in 2022. Wat 
dit voor Aruba precies gaat betekenen is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het 
tweede tijdvak langer gaat duren, namelijk van 13 tot 25 juni. Omdat de examens op 
Aruba voor de meeste vakken uit Nederland komen, geldt ook voor ons het 
examenrooster van Nederland. Naar verwachting wordt er begin 2022 een besluit 
genomen over wat er op Aruba gaat gebeuren met de examens. Uiteraard wordt u 
daar dan volledig over geïnformeerd. 
 
Het coronavirus houdt ons nog steeds in zijn greep. Ondanks dat hebben we de 
eerste maanden van dit schooljaar goed doorstaan. Een compliment voor onze 
leerlingen is op zijn plek! Samen met jullie hebben we ervoor gezorgd dat de school 
veilig is gebleven en dat we op school konden blijven zonder online lessen te hoeven 
geven. Hopelijk kunnen we dit in 2022 voortzetten. 
Namens de schoolleiding wens ik u allemaal een heel goede kerstvakantie en een 
heel goede jaarwisseling toe. Blijf goed op jezelf en je naasten letten. Ik hoop u allen 
in 2022 weer in goede gezondheid terug te zien op school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 


