
                                                                                                                            

 

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

 
Oranjestad, 24 juni 2022 
 
COLAUA: 2021/2022–379 
 
 
Onderwerp: Informatie afronding examenjaar 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Vandaag waren de laatste examens van tijdvak 2. Leerlingen die hebben 
deelgenomen aan de examens van tijdvak 2 kunnen Magister in de gaten houden 
voor hun scores. Ik hoop dat iedereen die nog een kans van slagen heeft na tijdvak 2 
alsnog is geslaagd. In deze brief wordt u geïnformeerd over de afronding van het 
examenjaar. 
 
Inzage CSE’s tijdvak 2 op 30 juni 
Op donderdag 30 juni vindt de inzage van het CSE TV 2 plaats. Deze start om 11.00 
uur. Alle examenkandidaten die hebben deelgenomen aan tijdvak 2 kunnen hun 
gemaakte CSE-werken van tijdvak 2 inzien. De inzage zal op afspraak ingeroosterd 
worden waarbij telkens 10 kandidaten in een lokaal aanwezig mogen zijn. 
Kandidaten nemen hun eigen opgavenbladen mee. De school zorgt voor de 
correctievoorschriften. De examenkandidaten kunnen zich t/m 29 juni 8.00 uur ‘s 
morgens via Magister inschrijven 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. 
 
1 juli uitslag examens tijdvak 2 
Vrijdag 1 juli 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 van tijdvak 2. Voor alle kandidaten begint dit 
om 16.00 uur. We hopen dat er veel namen aan de geslaagdenlijst kunnen worden 
toegevoegd. 
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Kaartverkoop diploma-uitreiking 
Op 6 juli is de diploma-uitreiking voor vwo-kandidaten. Op 7 juli zijn de geslaagde 
havo-kandidaten aan de beurt. Alle geslaagde leerlingen zijn van harte welkom. De 
kaartverkoop voor beide avonden is op 28 juni voor kandidaten die in tijdvak 1 zijn 
geslaagd. Kandidaten die in tijdvak 2 zijn geslaagd kunnen op 4 juli kaarten kopen. 
Indien er nog kaarten over zijn worden deze op 5 juli verkocht. Kaarten kunnen op 
de genoemde dagen tussen 8.00 en 13.00 uur in lokalen TL3 en TL4 worden gekocht. 
Er kan alleen met een ATM-kaart betaald worden. 
 
Her-inschrijven bis-kandidaten 
Helaas zijn er ook leerlingen die dit jaar niet geslaagd zijn. Leerlingen die voor de 
eerste keer niet zijn geslaagd mogen het volgend jaar nog een keer proberen bij 
Colegio Arubano. Zij moeten zich wel inschrijven om volgend jaar terug te kunnen 
komen. Inschrijven kan op maandag 11 juli bij de schooladministratie in de hal 
tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur. 
Om in te kunnen schrijven dient de ouderlijke bijdrage van Afl. 210 te zijn voldaan. 
Een betalingsbewijs van dit bedrag dient te worden overlegd bij de her-inschrijving. 
Betalen kan via een online banktransfer, een transfer bij de bank of op school bij de 
financiële administratie van de SVOA. Het betalingsbewijs is het enige document dat 
noodzakelijk is voor her-inschrijving. Alle andere informatie is bij ons al bekend. 
 
Alle examenleerlingen zijn na vandaag helemaal klaar met het examenjaar. De 
leerboeken gaan dicht en iedereen mag gaan genieten van een welverdiende 
vakantie. Uiteraard maken we er voor de geslaagden op 6 en 7 juli nog een mooi 
feest van om deze mijlpaal te vieren. Namens alle medewerkers van Colegio Arubano 
wens ik alle examenklasleerlingen heel veel succes toe met hun verdere 
(school)loopbaan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de schoolleiding, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 


