
                                                                                                                            

 

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

 
 

Oranjestad, 29 maart 2022 
 
COLAUA: 2021/2022–266 
 
 
Onderwerp: Verkorte lessen, regels op school en rooster CSE 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Het schooljaar is in de laatste periode aangekomen. De leerlingen van de 
examenklassen hebben al hun schoolexamens gemaakt en zullen deze en volgende 
week hun herkansingen maken. Verder trainen ze nu volop voor de examens. 
De leerlingen van de niet-examenklassen hebben nog één trimester om te laten zien 
wat ze kunnen. In deze brief wordt u geïnformeerd over verkorte lessen, regels op 
school en ontvangt u het rooster van het Centraal Schriftelijk Eindexamen. 
 
Verkorte lessen 
Volgende week vinden van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 april rapportvergaderingen plaats. 
Om die reden zijn alle lessen tien minuten korter dan normaal. 
Het lesrooster ziet er in die periode als volgt uit:
1e uur 7.30 – 8.05 uur 
2e uur 8.05 – 8.40 uur 
3e uur 8.40 – 9.15 uur 
4e uur 9.15 – 9.50 uur 
Pauze 9.50 – 10.20 uur 
5e uur 10.20 – 10.55 uur 
6e uur 10.55 – 11.30 uur 
7e uur 11.30 – 12.05 uur 
8e uur 12.05 – 12.40 uur 
9e uur 12.40 – 13.15 uur 
 
Het verkorte lesrooster heeft gevolgen voor het tijdstip dat uw kind opgehaald kan 
worden. De dienstregeling van het reguliere bustransport van Arubus wordt niet 
aangepast. 
 
Regels op school 
In de schoolgids staat hoofdstuk 6 in het teken van de regels op school. Het is 
onmogelijk om alle situaties die kunnen voorkomen te vermelden in de schoolgids. 
Daarom staat er onder andere dat gedrag op het schoolterrein dat door de school als 
niet passend wordt beschouwd, bestraft kan worden. 
Tijdens de pauzes en vrije lesuren worden er door leerlingen vaak spelletjes 
gespeeld. Daarbij is domino heel populair. De laatste tijd worden er ook spelletjes 
om geld gespeeld. Het gaat daarbij in sommige gevallen om aanzienlijke bedragen. 
Deze praktijken kunnen wij op school niet goedkeuren en vallen dus onder de regel 
van gedrag dat niet passend is. 



Een tweede fenomeen waarmee we op school geconfronteerd worden is het samen 
naar het toilet gaan waarbij meerdere leerlingen tegelijkertijd hetzelfde toilethokje 
delen. Omdat wij niet weten wat er achter gesloten deuren gebeurt, kunnen wij het 
niet toestaan dat er meer dan één leerling zich tegelijk in hetzelfde toilethokje 
bevindt. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat jongens niet in de toiletten van de 
meisjes mogen komen en meisjes niet in die van de jongens. 
 
Rooster CSE 
Vandaag hebben we het door de minister van onderwijs vastgestelde rooster voor 
de Centraal Schriftelijke Eindexamens ontvangen. Deze vindt u in bijlage 1. Op 15 
februari jl. hebben alle leerlingen uit de examenklassen en hun ouders/verzorgers al 
informatie ontvangen over het CSE. In tegenstelling tot wat in die brief staat 
beginnen de examens al op 9 mei. 
 
Tot slot wensen we alle leerlingen heel veel succes toe met de laatste periode! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 


