
                                                                                                                            

 

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

 
 

 
Oranjestad, 3 maart 2022 
 
COLAUA: 2021/2022–232 
 
Onderwerp: Rooster CP4 en SE3 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Volgende week worden CP4 en SE3 afgenomen. Deze CP/SE-periode vindt plaats van 
donderdag 10 maart tot en met donderdag 17 maart 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 Medwor, mits de leerling niet 
positief getest is op COVID-19. 

- De leerling levert bij terugkomst op school een brief van Medwork of een 
positief testresultaat op COVID-19 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. 
De inhaaltoets vindt plaats na schooltijd. Een leerling mag alleen deelnemen aan de 
inhaaltoets als de leerling die dag ook de lessen heeft gevolgd. 
 
Studievrije dag voor examenkandidaten 
Op woensdag 9 maart hebben alle examenkandidaten een studievrije dag. Deze dag 
moet gebruikt worden om te leren. De lesgevende docenten zijn die dag beschikbaar 
tijdens de normale lesuren voor leerlingen die vragen hebben. 
 
  

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


Procedure Medwork 
Medwork heeft ons laten weten de volgende procedure te hanteren: 
1. De leerlingen die wegens ziekte verhinderd zijn om deel te nemen aan een 

CP/SE dienen zich op dezelfde dag tussen 8.00 en 10.00 uur ’s morgens fysiek te 
melden bij Medwork, mits de leerling niet positief is getest op COVID-19. 

2. Het dragen van mondkapjes is optioneel, tenzij de leerling griepklachten heeft. 
3. Indien de leerling positief is getest op COVID-19 is het melden bij Medwork niet 

nodig. Dan is een positief testresultaat voldoende om in te mogen halen. 
4. Het consult kost AWG 35,- en dient door de leerling of een ouder te worden 

voldaan. Er is een pinautomaat aanwezig op beide locaties, maar er kan ook 
contact betaald worden. 

5. De leerling moet met een geldige foto I.D. of schoolcarnet bij het spreekuur 
komen. 

6. Medwork Caribbean N.V. zal geen informatie van en over de leerlingen 
verstrekken aan derden. 

7. Na controle ontvangen de leerlingen een ondertekende verklaring van de 
controlerende arts van Medwork Caribbean N.V. waarin wordt vastgesteld: 
Of de leerling wel of niet verhinderd is tot deelname van het examen of de toets 
en de duur van de hindernis. 

Medwork bevindt zich in Tanki Flip en San Nicolas (Bernhardstraat 101). 
 
Namens de docenten en de schoolleiding wens ik alle leerlingen alvast heel veel 
succes toe in deze komende periode. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 


