
INFORMATIEAVOND : HAVO5 EN VWO6

Colegio Arubano, 28 augustus 2019



INFO-AVOND OUDERS 

EXAMENKLASSEN 

SCHOOLJAAR 2019-2020
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1. Opening

2. Welkomstwoord rector drs. M. v. Loon

3. Rol van jaarlaagcoördinatoren en mentoren

4. Verantwoordelijkheid / bijdrage van de ouders

5. Qompas

6. Communicatie

7. Jaarrooster

8. Absentie/te laat

9. SE-reglement - CSE-brief 

10. Zak/slaag-regeling HAVO/VWO 

11. Vragen?



3. ROL MENTOR

Mentor is eerste aanspreekpunt voor leerling en 

ouders voor zowel school- als thuissituatie

Mentor heeft wekelijks een MSL-contactuur

Aanpak studeren

Absentie (nu extra belangrijk ivm 80% regeling 

her)

Problemen met vakken, docenten en/of leerlingen
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ROL MENTOR (vervolg)

Problemen thuis

 Loopbaanorientatie 

◼Decanaat verschaft veel info 

◼Deadlines voor inschrijvingen opleidingen 

vanaf december 

Informeer wat de vereisten zijn per opleiding
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CONTACT MET MENTOR

Volgende vaste contactmomenten 2019 - 2020

Voortgangsgesprek na SE1: in principe alleen voor 

ouders van leerlingen die onvoldoende gescoord 

hebben

Voortgangsgesprek na SE 2: in principe alleen voor 

ouders van leerlingen die onvoldoende gescoord 

hebben
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ROL JAARLAAGCOÖRDINATOR

Jaarlaagcoördinator

▪Coördinatie mentoraat, programma/invulling

▪Achterwacht bij problemen 

▪Coachen/aanspreken van leerlingen/klassen (samen 

met mentor)
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4. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 

OUDERS

 Alleen samen kunnen we uw kind zo goed 

mogelijk begeleiden

 Belangrijk is goed en regelmatig contact met de 

mentor

 Het bezoeken van ouder/informatie avonden
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VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 

OUDERS

 Betrokken zijn bij de studie van uw kind

 Goed contact met uw kind. Bedenk dat u zelf ook 

jong bent geweest!

 Zorg voor een goede studeeromgeving

 Help uw kind met het zich houden aan de planning
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5. ONLINE STUDIEKEUZETEST COLEGIO 

ARUBANO
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ONLINE STUDIEKEUZETEST COLEGIO 

ARUBANO

 Een verkeerde studiekeuze kan leiden dat de studie 

na het eerste jaar wordt afgebroken. Wil je je 

talenten optimaal benutten, kies dan een studie die 

bij je past.

 In 5 lessen van 45 minuten (van 15:00 – 15:45) 

worden studenten door een decaan begeleid.

 Met een licentiecode voor de 

telefoon/computer/tablet en een handout worden 4 

testen gemaakt:
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ONLINE STUDIEKEUZETEST COLEGIO 

ARUBANO

 1. Studiekeuzetest, 2. Interessetest, 3. Beroepentest 

en 4. Competentietest

 Er wordt gericht informatie gegeven over studies, beroepen, 

 HBO / Universiteit.

 De student krijgt feedback aan de hand van de testresultaten.

 Bij betaling vermeld Naam, klas en Qompas.

 Kosten Fl. 25,- te betalen voor 30 september 2019 op de  

bankrekening van de SMOA. Rekening nr: CMB     

21078005

 Geef je snel op als je dit schooljaar nog mee wilt doen.
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6. COMMUNICATIE

 Alle informatie wordt digitaal opgestuurd naar 

ouders en leerlingen.

 SE-boek vóór 1 okt 2019

 Examenbrief week 13 – 14 (eind mrt 2020)

 Magister stuurt notificaties absentie

 Inschrijvingen via magister moeten op tijd 

gebeuren



COMMUNICATIE

 Magistercode

 Regelmatig magister en email checken

 Bij onregelmatigheden/ vragen kunt u contact met 

mentor opnemen

 Leerling > 18 jaar, dan geen toegang meer tot 

magister (wettelijke bepaling). Ouders moeten 

toegangscode aan kind vragen.

13



7. JAARROOSTER 2019 - 2020

 Dit jaar zijn er 3 Schoolexamenperiodes

SE - 1 week 43 – 44  (23 – 31 oktober 2019)

Inhaal SE 1 week 45  (6 – 8 nov 2019)

 SE - 2 week 03 – 04  (13 – 21 januari 2020)

Inhaal SE 2 week 05 (27 – 28 januari 2020)

 SE - 3 week 13  (23 – 27 maart 2020)

Inhaal SE 3 week 15  (6 en 7 april 2020)

 Herkansing SE1 – SE 2

12 en 13 februari 2020
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JAARROOSTER 2019 - 2020

 Op 28 t/m 30 april 2020 examensimulatie.

 In de vakantie van 9 t/m 17 april zullen lokalen op 

school open zijn. Leerlingen kunnen hiervan 

gebruik maken om te studeren.

 CSE T.V. 1

7 mei t/m 20 mei 2020

 CSE T.V. 2

15 t/m 18 juni 2020
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8. SCHOOLREGELS - ABSENTIE

 Op 1e dag van absentie: 

• vóór 9.00 bellen naar 5822005 OF

• email sturen naar ziekmeldingleerling@colegioarubano.aw

 Geoorloofd afwezig gemeld indien:

• brief ouders ingeleverd bij administratie binnen 3 

werkdagen (bij ziekmelding via telefoon).

• Melding via email van ouders: geen brief nodig

❑ Strafmiddag indien niet aan regels voldaan is
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SCHOOLREGELS - ABSENTIE

 In geval van ziekte bij SE/CSE. Neem altijd eerst 

contact op met mevr. N. Noel (H5) en dhr. I. 

Davelaar (V6). En ga daarna naar Medwork tussen 

8.00 en 9.00 uur.

 Herkansingen na SE2 periode.  Voorwaarde 

deelname: 80% aanwezigheid bij alle lessen om 

aan herkansingen te mogen meedoen
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SCHOOLREGELS - ABSENTIE

❑ Geoorloofd verzuim valt ook onder 20% 

afwezigheid! 

Contact met mentor bijzondere gevallen

onderhouden 

 Leerplicht: bij ongeoorloofde afwezigheid: 

strafmiddag(en) en inspectie wordt ingeschakeld: 

boete ouders. Voor niet-leerplichtigen gelden 

dezelfde schoolregels   
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9. SE REGLEMENT

SE boek (Voor 1 oktober): 

tips- rooster SE’s – informatie over inhaal SE’s -

informatie over herkansingen SE’s - Kleine commissie 

- leerstofomschrijving per vak

Advies: ouders moeten dit ook goed doornemen
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10. ZAK-SLAAGREGELING HAVO -VWO

CSE gemiddelde 5,50 of hoger
 alleen vakken waar examen in is gemaakt

Kernvakkenregeling
 NE, EN, WI : max één 5
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ZAK-SLAAGREGELING HAVO –VWO

Maximaal 2 tekorten met 2 compensatiepunten
 twee 5,0 :  twee 7’s of een 8
 één   4,0 :  twee 7’s of een 8

Maximaal 3 tekorten in 2 vakken met 3 
compensatiepunten
 één 5,0 en een 4,0:  

drie 7’s  of  een 7 en een 8 of een 9
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ZAK-SLAAGREGELING HAVO –VWO 

PWS en I&S dient minimaal 4,0 te zijn

 combinatiecijfer = PWS H5/V6 + I&S 
H4/V5

 geldt ook als tekort/ compensatie
 afgeronde cijfers

LO (gym) moet voldoende zijn 

CKV moet voldoende zijn
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VRIJSTELLING VAK

 Een leerling komt in aanmerking voor een 

vrijstelling van een vak, als gemiddelde van SE 

en CSE van dat vak een 7 is. 

 Wel moet zowel het cijfer van SE – CSE hoger dan 

een 6,0 zijn.
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WERKEN NAAST SCHOOL

Indien werken na school een noodzaak is, zal er 

bekeken moeten worden wat de invloed is op het 

leerproces van uw kind.

Sociaal Fonds Colegio Arubano

biedt financiële hulp aan gezinnen van 

leerlingen op Colegio Arubano: informatie via 

mentor
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 Mailadressen:

Conrector  H5:  richelle.noel@colegioarubano.aw

Conrector V6:  igmar.davelaar@colegioarubano.aw

mailto:richelle.noel@colegioarubano.aw
mailto:igmar.davelaar@colegioarubano.aw


11. VRAGEN ? 

Vragen ? 

Bedankt voor Uw aandacht 
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