
                                                                                                                            

 

 
Aan leerlingen van de examenklassen en 
hun ouder(s)/verzorger(s) 

 
Oranjestad, 2 juni 2022 
 
COLAUA: 2021/2022–346 
 
 
Onderwerp: Informatie over de afronding van het schooljaar 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
De examens zijn inmiddels afgelopen en de eerste resultaten komen al binnen. Deze 
worden via Magister bekendgemaakt. Op 13 juni start het tweede tijdvak van de 
examens. In deze brief wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de resterende 
periode van dit schooljaar. 
 
Inzage CSE’s op 8 juni 
Op woensdag 8 juni vindt de inzage van het CSE TV 1 plaats. Deze start om 14.00 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 vanaf 6 juni 7.00 t/m 7 juni 18.00 uur ‘s 
avonds 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.  
Moeilijkheden met inloggen/inschrijven? Mail dhr. Albee Fernandes Perna via 
fp.ict@colegioarubano.aw of geef dit door aan Mevr. Noël voordat de deadline 
verstreken is. Hierna is de inzage en inschrijving definitief gesloten en is er geen 
inschrijving en inzage meer mogelijk. 
 
9 juni uitslag examen tijdvak 1 
Donderdag 9 juni 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 een traditionele “Bahamento di Lista” op het schoolplein gehouden zal 
worden voor de geslaagde leerlingen. Voor de vwo-kandidaten begint dit om 16.30 
uur en voor de havo-kandidaten om 17.30 uur. Voor veel leerlingen wordt 
donderdag 9 juni een spannende dag. We hopen op een mooi resultaat. 
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Inschrijven herkansingen tijdvak 2 
Examenkandidaten kunnen vanaf vandaag tot donderdag 9 juni om 14.00 uur zich 
inschrijven voor de herkansingen van het tweede tijdvak. 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. 
Leerlingen die na de uitslag besluiten om toch geen herkansing meer te gaan doen, 
dienen dit per mail te melden bij de conrector, mevrouw Noël. Doe je dit niet en je 
komt niet opdagen, dan loop je het risico een herkansingsmogelijkheid te missen. 
Alle kandidaten hebben recht om maximaal twee vakken te herkansen. 
 
CSE tijdvak 2 
CSE tijdvak 2 begint op maandag 13 juni en duurt tot en met vrijdag 24 juni. Het 
lokalenrooster wordt later bekendgemaakt. Alle examenregels van tijdvak 1 blijven 
van toepassing bij CSE tijdvak 2. 
 
Diploma-uitreiking 
De diploma-uitreiking zal op 6 en 7 juli plaatsvinden in het Renaissance Convention 
Center. Op 6 juli is het de beurt aan de geslaagde vwo-kandidaten. Op 7 juli worden 
de geslaagde havo-kandidaten verwacht. Alle geslaagde leerlingen zijn van harte 
welkom. Informatie over de kaartverkoop van deze avonden volgt nog. 
 
Op maandag 11 juli 2022 begint officieel de vakantie. Tot die tijd staat er nog veel te 
gebeuren. Het inleveren van boeken is in deze brief nog onvermeld gebleven. Dat 
gaat via het boekenfonds en daar is al een brief over verschenen.– 
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 


