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WELKOM!
Beste  ouders en leerlingen, 

Welkom of Bon Bini op Ciclo Basico Colegio Arubano.

Pabien, het is je gelukt.  
Je hebt je best gedaan op de basisschool en nu zit  je bijna op Colegio Arubano.

Colegio Arubano is een grote havo / vwo school met ruim 1700 leerlingen en 100 docenten.  Het is even 
wennen, want alles is nieuw voor jullie. Vrees niet, want samen lukt het wel.
We wensen zowel de ouders als de toekomstige leerlingen een succesvol schooljaar toe. 

Met vriendelijke groet, 
Juf. M. Jimenez-Angela
Conrector Ciclo Basico

Bon Bini op Colegio Arubano



Ciclo Basico Colegio Arubano (Havo / Vwo)

- Ciclo Basico 1

- Ciclo Basico 2



Vakken van CIclo Basico
Kernvakken:
● Nederlands (ne)
● Engels (en)
● Wiskunde (wi)

Overige vakken:
● Spaans (sp)
● Papiamento (pap)
● Algemene Sociale Wetenschappen (asw)
● Kennis van het geestelijk leven (kgl)
● Persoonlijke vorming (pv)
● Natuur en techniek (n&t)
● Informatiekunde (ik)
● Culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
● Lichamelijke opvoeding (lo)
● Rekenvaardigheid



Structuur Colegio Arubano

Conrectoren

Coördinatoren

Docenten

Bestuur / SMOA

Rector

Mentoren

Conrector 
Ciclo Basico



Bij wie moet je terecht als je vragen hebt?

1.

Je mentor

2.

De jaarlaagcoördinator
CB1: Melisha Kock-Maduro
CB2: Derlyn Ramirez-Feliciana

3.

De conrector Ciclo 
Basico

M. Jimenez-Angela



Om hoe laat begint de 
school?
- Eerste bel gaat om 7:25. 
- Er wordt van je verwacht 

dat je dan in je klaslokaal zit. 
- Bij de 2e bel (7:30) horen je 

boeken op tafel te liggen.

- Klaar om te beginnen!!



Om hoe laat eindigt de school?

- Om 13:25 als je tot het 7e 
lesuur les hebt. 

- Heb je een 8ste lesuur, dan 
is het om 14:10!



Lestijden Colegio Arubano
1ste: 7:30-8:15
2e:  8:15-9:00
3e:       9:00-9:45
4e:  9:45-10:30

PAUZE: 10:30-10:55

5e:  10:55-11:40
6e:  11:40-12:25

PAUZE: 12:25-12:40

7e:  12:40-13:25
8e:  13:25-14:10



De lessen op Ciclo Basico

Hoeveel pauzes?

- Op school hebben 
we 2 pauzes.

- 25 minuten om 10.30
- 15 minuten om 12.25

Hoe lang duurt elke les?

- Een les duurt 45 minuten. 
- Een blokuur duurt 90 

minuten.



Op onze school …..
1. Pesten wij elkaar niet
2. Helpen wij elkaar
3. Hebben we tijdens onze les onze boeken en 

schriften bij ons
4. Doen wij niet mee aan peer pressure
5. Intimideren wij andere leerlingen niet
6. Schrijven en tekenen wij niet op school 

meubilair en muren
7. Houden wij ons aan gemaakte afspraken en 

beloftes
8. Zijn wij eerlijk tegenover elkaar
9. Schelden en lachen wij elkaar niet uit
10. Spijbelen wij niet
11. Maken wij ons huiswerk
12. Komen wij op tijd in de les 

De 12 Gouden Regels



Regla di bistimento / Kleding

● School uniform/Uniform di scol logo Colegio 
Arubano  (polo shirt / t-shirt) 

● Lange broeken/carson largo (jeans) - rokken 
/saya - bermuda   (tot aan de knie/te na rudia)

● Gesloten schoenen / sapato cera of sandalia



Regla di bistimento / kleding

Niet toegestaan / no ta permiti bisti:
● Jeans kibra / ‘disstressed’
● Saya cortico (mini rok)
● Flip flops – slippers (slof)
● ‘Seethrough’ / doorzichtige legging



Tips voor leerlingen/conseho valioso pa alumno

● Veel lezen / lesa hopi (buki / corant / miembro di 

biblioteca nacional)

● Educatieve programma’s bekijken / busca un 

programa educativo na BVN of un otro canal 

Hulandes

● Vooruit werken / haci huiswerk adelanta

● De stof herhalen / repasa locual bo a haya e dia ey na 

scol

● Op tijd beginnen en planning maken bij toetsen / pa 

toetsen traha un schema y cuminsa trempan



Tips voor ouders boekenfonds / Conseho 
pa mayor tocante boekenfonds

Si ta posibel haci un Standing Order na 
Banco

R.B.C.                        31.32.560

C.M.B.                    200.855.06

Aruba Bank                 16.602.268



mailto:info@colegioarubano.aw
http://www.colegioarubano.aw


Ciclo Basico Team


