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Belangrijke punten:
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Sociaal Fonds

Ouder Commissie Colegio Arubano

Een voorwoord van OCCA-voorzitter dhr. Robert Nieuw.
Wie is OCCA, wat is OCCA?
Wij zijn een commissie van
ouders(OCCA: Ouder
Commissie Colegio Arubano)
die heel erg betrokken wil zijn
bij het Colegio Arubano; voor
onze kinderen en voor alle
kinderen op deze school. Om,
samen met de schoolleiding en
het bestuur, de Colegio-tijd zo
aangenaam en succesvol
mogelijk te maken voor alle
leerlingen en ze zo een goede
basis te bieden voor hun
vervolgstudie en verdere leven.
De schoolleiding, het
schoolbestuur en het
lerarencorps doen daar al heel
veel aan. Maar er is nog altijd
werk aan de winkel, er zijn nog
een hoop activiteiten te doen.
We kunnen het als OCCA
zeker beter doen. Wilt u ons
als ouder of verzorger

Inhoud
Occa projecten

2

Ad hoc zaken

2

Exameneisen

2

Academische tussenjaar

3

Sociaal fonds

3

De volgende uitgaven, die
maandelijks zullen
verschijnen, kunt u lezen op
de website van Colegio
Arubano.
daarmee helpen?
Om u, ouders, verzorgers en
leerlingen, maar ook het
leraren en ieder die bij de
leerlingen van het Colegio
Arubano betrokken is, op de
hoogte te houden wat OCCA
zoal doet, starten we dit jaar
met een nieuwsbrief.
Deze eerste uitgave zal
verschijnen op papier en ook
op de website van het Colegio
Arubano:
www.colegioarubano.aw

Het Bestuur van OCCA
Het nieuwe OCCA bestuur voor het schooljaar
2013-2014 is gekozen tijdens de ledenvergadering
Het oude bestuur is herkozen met grote
meerderheid en dus blijft Robert Nieuw aan als
voorzitter, Rene Thije blijft aan als secretaris en
Debby Angela als penningmeester.
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Vragen, suggesties? 4

Ik wens u allen namens de
OCCA, een voorspoedig
2014 toe.

bestuur, de schoolleiding, de

van 25 november jl. door de aanwezige leden.

Lid worden
OCCA

Uitgave januari 2014

Verder is Chantale van der Hans gekozen als
notuliste.

Doel van OCCA
Colegio Arubano streeft naar actieve
betrokkenheid van de ouders bij het
schoolgebeuren.
Ouders van leerlingen van Colegio
Arubano kunnen participeren in de
Oudercommissie Colegio Arubano.
OCCA ondersteunt de school met het
organiseren van allerlei activiteiten en
overlegt regelmatig met
de schoolleiding en het bestuur.
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Ni e u w s b ri e f OCC A
OCCA-projecten voor het schooljaar 2013-2014.
1. Een nieuwsbrief van OCCA.

Toezicht van de school hebben een

2. Website OCCA up-to-date maken.

gesprek gehad met Setar.
Afgesproken is dat Setar

3. In samenwerking met de school

hier in januari 2014 aan gaat werken.

komen tot meer informatie avonden of

6. Het probleem van Colegio-dropouts;

kijkdagen over studie keuze.

de school helpen hiermee.

4. Een studielokaal voor de leerlingen.
Het bestuur van de school heeft hier al

7. Het vervaardigen van het jaarboek.

plannen voor.

8. Het weerbaar maken van onze
kinderen(opkomen voor hun

5. In samenwerking met de school

rechten, assertiviteit bevorderen).

werken aan meer computers voor de

9. Meer aandacht voor en donaties

bibliotheek en een betere

werven voor het Sociaal Fonds.

internetverbinding op school.
Het OCCA-bestuur en de Raad van

Ad Hoc zaken.
Naast deze projecten heeft OCCA meerdere

HAVO, de omgang van leerkrachten met

zaken die nog uitgezocht moeten worden, of

leerlingen, het werven van nieuwe leden en

reeds besproken zijn of nog besproken moeten

nog meer van dit soort zaken.

worden met de schoolleiding.

Op twee van deze punten zal worden

Zoals de aanpassing van de exameneisen aan

ingegaan in deze nieuwsbrief. De andere

die van Nederland, de kwaliteit van het eten

zaken komen in een volgend nummer aan

bij het Cafetaria op school, het academische

bod.

tussenjaar bij de universiteit van Aruba na de

Exameneisen Nederland.
De voormalige minister van
Onderwijs, dhr. A. Dowers,
heeft besloten de volgende
nieuwe exameneisen voor
zowel het HAVO als voor
het VWO, geleidelijk van
kracht te laten gaan en dan
wel als volgt:
1. Voor het schooljaar 2014
-2015 wordt voor de
leerling van het HAVO, de
maatregel van kracht, dat
het rekenkundige
gemiddelde van de cijfers
behaald bij het centraal
examen, tenminste een 5,5
moet zijn (met een 5,49999
gemiddeld is de leerling

gezakt). Voor de leerling van
het VWO zal deze maatregel
van kracht worden voor het
schooljaar 2015-2016.
2. Voor het schooljaar 20152016 wordt voor de leerling
van het HAVO de maatregel
van kracht, dat maximaal één
vijf (5) als eindcijfer mag
worden gescoord voor de
kernvakken Nederlands,
Engels, Wiskunde, voor zover
van toepassing, en Rekenen(in
Nederland, in 2014-2015, zakt
een leerling nog niet vanwege
een laag cijfer voor Rekenen;
deelname aan de toets is wel
verplicht en is een voorwaarde

om het diploma te krijgen),
waarbij de andere cijfers
tenminste een zes(6) moeten
zijn. Voor de leerling van het
VWO wordt deze maatregel
van kracht voor het schooljaar
2016-2017.
De aanscherping van de
exameneisen voor het
verplichte zevende vak is in
deze beslissing niet
meegenomen.
Wat de schoolleiding betreft: er
moet zo spoedig mogelijk een
verplichte zevende examenvak
worden ingevoerd bij zowel het
HAVO als bij het VWO.
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Academische tussenjaar bij de Universiteit van Aruba na de HAVO.
Er is met iemand van de
universiteit van Aruba
gesproken, over een op te
zetten Academische startjaar.
Heel globaal kunnen we daar
het volgende over vermelden,
voor geïnteresseerden
moeten we doorverwijzen
naar de universiteit zelf.

bedoeling dat ze zich verder

De bedoeling van dit

Door ze het eerste
academische jaar hier te laten
doen, kunnen ze kennismaken
met het academisch denk- en
werkniveau, kunnen ze extra
onderwijs in academisch
taalgebruik krijgen (in zowel
Nederlands, Engels als

tussenjaar is niet om kinderen
die er nog niet aan toe zijn
om in Nederland te gaan
studeren, nog een jaartje
veilig thuis te houden.
Integendeel, het is de

ontwikkelen. Het is bedoeld
om de kinderen van HAVO
( en eventueel ook VWO)
later in Nederland aan de
opleiding die ze daar gaan
doen, succesvoller te laten
zijn.

Spaans), kunnen ze sommige vakken van hun studies hier
al doen waardoor ze meer keuzes in vervolgopleidingen
hebben. Het is de bedoeling dat het een pittig jaar is, met
veel uitdaging op academisch niveau. Door samenwerking
met instituten uit Nederland zullen de af te leggen toetsen
ook waarde hebben in Nederlandse opleidingen, waardoor
ze vrijstellingen kunnen krijgen of zelfs al in een tweede
jaar kunnen instromen. De kans dat het academisch
tussenjaar in 2014 van start gaat is zeer klein, hopelijk gaat
het in 2015 gebeuren.

Sociaal fonds Colegio Arubano.
Colegio Arubano is al in de

minder daadkrachtig zijn,

jaren tachtig begonnen met

hun studie op school

het mooie initiatief van een

succesvol af te ronden?

Sociaal Fonds, om ouders die

Donaties aan de stichting zijn

financieel minder daadkrachtig

hoognodig en natuurlijk

zijn te helpen, zodat hun

welkom

kinderen hun studie op het

op: bankrekeningnr RBTT

Colegio Arubano kunnen

13.85.224 onder vermelding

volgen.

van “Donatie Stichting Sociaal

Wilt u als ouder meehelpen,

Fonds Colegio Arubano”.

om leerlingen op Colegio,

Als oudercommissie willen we
u ook vragen of het eventueel

vanwie hun ouders financieel

Lid worden van de OCCA.
U bent van harte welkom om

We vergaderen elke maand

lid te worden van de OCCA.

op maandag in lokaal 70 om

We hebben veel meer ouders

20.00 uur op het Colegio

nodig om ons te helpen alle

Arubano.

projecten uit te voeren en te

De eerstvolgende vergadering
is maandag 3 februari 2014.

helpen allerlei zaken uit te
werken.
Maar u kunt ook zelf met een
project komen als dat in het
belang is van de leerling en de
school of met een suggestie.

een maandelijkse
automatische bijdrage kan
worden van afl. 10,00 of Afl.
25,00 of meer als u dat kan
missen.

“No one has ever
become poor by
giving.”
― Anne Frank
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Adres: PO Box 4243

Hebt u vragen, suggesties, nieuwe ideeën, opbouwende kritiek, laat
ons dat weten.

E-mail: info@occa.aw

Redaktie:

Web-site www.occa.aw

Rene TenThije

(momenteel in onderhoud)

Rosanna Koelewijn-Tromp

OCCA:

De sponsors die het afdrukken van deze nieuwsbrief mogelijk hebben gemaakt, waarvoor onze dank:

