
                                                                                                                            

 

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

 
 
Oranjestad, 12 december 2022 
 
COLAUA: 2022/2023–096 
 
 
Onderwerp: Rooster CP3/SE2 en andere mededelingen 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Na de kerstvakantie begint de CP3/SE2-periode. Deze vindt plaats van vrijdag 13 tot 
en met vrijdag 20 januari 2023. Bijgaand vindt u het CP/SE-rooster. Dit rooster vindt 
u ook op onze website http://colegioarubano.aw. Voor de CP-stof verwijs ik u naar 
de PLT’s die ook op onze website staan of te vinden zijn via bit.ly/PLT22-23. De SE-
stof staat in het SE-boekje welke de leerlingen per mail hebben ontvangen en 
uiteraard staat deze ook op de website. 
 
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 fysiek bij Medwork, 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 (geen zelftest!) 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 of positief testresultaat van de DVG. De 
inhaaldagen van de CP’s staan op het 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. 
  

http://colegioarubano.aw/
bit.ly/PLT22-23
bit.ly/ziekmalo


Procedure Medwork 
Medwork hanteert de volgende procedure: 
1. De leerlingen die wegens ziekte verhinderd zijn om deel te nemen aan een CP 

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 van DVG voldoende om in te mogen 
halen. 

4. Het consult van Medwork kost AWG 35,- en dient door de leerling of een 
ouder/verzorger te worden voldaan. Er is een pinautomaat aanwezig op beide 
locaties, maar er kan ook contant 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). 
 
Uitreiking rapport 1 
Vandaag zijn alle rapporten van periode 1 naar zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de 
leerlingen digitaal per e-mail gestuurd. Mocht u het rapport niet hebben ontvangen, 
neem dan contact op met de mentor. 
 
Ouderavonden 
In de week na de kerstvakantie staan de ouderavonden met de mentor gepland. Van 
leerlingen die er niet goed voor staan zal de mentor de ouder(s)/verzorger(s) 
uitnodigen voor deze ouderavond. 
Op 26 januari is de ouderavond met lesgevende docenten. Daarvoor kunnen ouders 
en verzorgers zichzelf inschrijven. Meer informatie hierover komt na de vakantie. 
 
Reina Hubenil Colegio Arubano 
Helaas waren we genoodzaakt om de geplande reina-verkiezing van afgelopen 
vrijdag niet door te laten gaan. In overleg met de kandidaten is afgesproken dat 
Lindsey Zimmerman onze school op 13 januari gaat vertegenwoordigen bij de reina-
verkiezing van SMAC. Wij zullen haar morgen officieel kronen tijdens de eerste pauze 
op het plein aan de grote kant. Alle leerlingen zijn welkom om dit bij te wonen. 
 
Laatste schooldag 2022 
Aanstaande vrijdag is de laatste schooldag van het kalenderjaar. Deze dag zullen we 
feestelijk doorbrengen. Leerlingen van Ciclo Basico hebben een viering buiten 
school. De andere leerlingen hebben met hun mentor een viering op school. Die 
leerlingen worden die dag om 8.00 uur op school verwacht en kunnen om 11.00 uur 
weer worden opgehaald. We kijken uit naar een mooie afsluiting van het jaar 2022. 
  



Inzamelingsactie groot succes 
De inzamelingsactie van de afgelopen weken was een groot succes. Afgelopen 
weekend hebben we een aantal gezinnen blij mogen maken met een goed gevulde 
boodschappentas. Iedereen die gedoneerd heeft willen we hierbij van harte 
bedanken! 
 
Colegio Arubano op sociale media 
Kent u onze sociale mediakanalen al? We hebben een eigen pagina op Facebook en 
Instagram. Regelmatig plaatsen we berichten met foto’s van activiteiten. Als u 
benieuwd bent naar onze kerstversiering die volledig is gemaakt van gerecycled 
materiaal, neem dan eens een kijkje. Ook foto’s van de opbrengst van de 
inzamelingsactie en tekeningen van de tekenwedstrijd zijn recent geplaatst. 
https://www.facebook.com/colegioarubano 
https://www.instagram.com/colegio_arubano/ 
 
Namens het voltallige personeel van Colegio Arubano wens ik iedereen een fijne 
kerstvakantie en een goede jaarwisseling toe. Ik zie u graag in 2023 weer in goede 
gezondheid terug op school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
T.R. Croes M Ed 
Rector 

https://www.facebook.com/colegioarubano
https://www.instagram.com/colegio_arubano/

