Oranjestad, 18 februari 2019
Aan de ouders en leerlingen
van Colegio Arubano

COLAUA:2018/2019-175
Onderwerp: SE4-rooster
Geachte ouders en leerlingen,
In deze mail leest u belangrijke informatie over de komende SE4-periode die plaatsvindt van
woensdag 06 maart tot en met donderdag 14 maart 2019.
Het rooster van SE4 vindt u als bijlage bij deze mail. Dit rooster staat ook op onze website
http://colegio.ca-ict.net/. Neem bijgevoegde rooster goed door aangezien er veranderingen zijn
vergeleken met het rooster in het SE-reglement.
Aandachtspunten tijdens het SE
►De leerlingen moeten ook tijdens het schoolexamen hun schooluniform dragen.
► De examenkandidaten dienen hun colegiokaart bij zich te hebben.
►Als een leerling afwezig is tijdens het schoolexamen gelden de volgende regels:
- Ouders bellen de school direct op, voor 8 am, om de afwezigheid door te geven,
- De leerling meldt zich vóór 10:00 uur bij MEDwork met een geldig ID/paspoort en
colegiokaart,
- De leerling levert bij terugkomst op school een brief van MEDwork in bij het secretariaat.
- Als er geen geldige reden is voor afwezigheid, krijgt de leerling het cijfer 1 voor het gemiste
SE.
De inhaaldagen van de SE’s
De regels voor het inhalen van een SE kunt u in het SE-boekje 2018-2019 teruglezen.
Herkansing van de SE’s
Tussen 28 maart en 2 april vinden de herkansingen plaats. Elk leerling heeft recht op maximaal 2
herkansing indien het SE herkansbaar is. De leerling kan niet meer dan 1 vak herkansen per SEperiode.
Namens de docenten en de schoolleiding wens ik alle leerlingen heel veel succes toe in deze
komende periode.

Hoogachtend,

drs. M.A. van Loon, rector

MEDwork: Directions Tanki Flip location
Directions to Medwork located at Tanki Flip 12 Unit A (tel. 5878880)
Our office is located at the round about of Tanki Flip. On the road in the direction
to / or coming from Ponton. The dark red office building houses a dentist office
(At the left side of the building), Medwork is located at the right side of that same
building.

Directions San Nicolas location
Our NEW office is located at Bernhardstraat # 101 in San Nicolas.

