
 

 

 

 
 

 
 

 Curaçao, 22 mei 2020 

 

  Betreft: Afronding Periode 3 

  

   Beste ouder/verzorger, 

   Zoals de overheid heeft aangegeven, kunnen de scholen vanaf begin juni weer                 

opengaan voor de niet-examenklassen. 

  We hebben de nodige hygiënemaatregelen getroffen om de veiligheid van onze       
leerlingen en het gehele personeel te waarborgen, en zijn afgelopen maandag met de 

examenklassen begonnen. We zullen tot en met maandag 1 juni 2020 druk bezig  zijn 

met het inhalen van examens en het afnemen van herkansingen. 

 

  We willen graag vanaf dinsdag 2 juni 2020 de niet-examenklassen de gelegenheid       
geven om periode 3 af te ronden, en ook om toetsen/opdrachten van periode 4 te 

kunnen inhalen (deze zijn alleen de toetsen van periode 4 die door de hele sectie zijn 

afgenomen). 

 

  Hoe wordt het bovengenoemde georganiseerd? 

 Op maandag 1 juni zullen de bovenbouwleerlingen een mentorbespreking 

hebben 

 Op dinsdag 2 juni zullen de onderbouwleerlingen een mentorbespreking 

hebben. 

 Op 3 en 4 juni zullen de onderbouwleerlingen, gesplitst in twee groepen, de 

kans krijgen om de toetsen van periode 3 in te zien.  

 Vanaf donderdag 4 juni hebben de H4, V4 en V5 klassen inzage van de 

toetsen van Proefwerkweek 3. De leerlingen zullen zich hiervoor moeten 

inschrijven via een link die ze van hun mentor zullen krijgen. 

 Op vrijdag 5 juni en van maandag 8 juni t/m woensdag 10 juni zullen  

onderbouw- en bovenbouwleerlingen overhoringen, verslagen, presentaties, 

opdrachten kunnen inhalen. 

 Van donderdag 11 juni t/m woensdag 17 juni hebben we inhaal 

Proefwerkweek 3 voor de onderbouw en bovenbouw. 

 

  We zullen volgende week via de mentor van uw kind een rooster opsturen met alle    

gedetailleerde informatie. 
 Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,  

 

  Met vriendelijke groet, 

 

  Mw. Lapeña Rojer 

  Rector 

 

 

 

 
 

 
 

Kòrsou, 22 di mei 2020 

 

Tópiko: Finalisashon di Periodo 3 

 
Apresiabel mayor/tutor, 

 

Manera gobièrnu a duna di konosé, skolnan lo por habri bèk for di kuminsamentu 

di yüni pa e klasnan ku no ta di eksámen. 

Nos a tuma e medidanan higiéniko nesesario pa salbaguardiá e siguridat di nos 

alumnonan i di henter e personal i nos a kuminsá djaluna pasá ku e klasnan di 

eksámen.Nos lo ta bastante okupá te ku djaluna, 1 di yüni ku trahamentu di 

eksámennan ku alumnonan a falta(Inhaal)  i eksámennan di di dos oportunidat 

(herkansing) 

P’esei gustosamente nos lo ke duna e klasnan ku no ta di eksámen e oportunidat pa 

for di djamars, 2 di yüni 2020 pa konkluí periodo 3 i tambe duna nan oportunidat 
pa rekuperá pruebanan/tareanan di periodo 4 ku henter e Sekshon di e materia, a 

traha. 

 

Kon nos lo organisá e loke nos a menshoná ariba? 

 Djaluna , 1 di yüni e alumnonan di klas H4, V4 i V5 lo tin un reunion ku 

nan mèntòr 

 Djamars, 2 di yüni e alumnonan di klas B1, B2,H3,V3 lo tin un reunion 

ku nan mèntòr. 

 Riba 3i 4 di yüni, e alumnonan di klas B1,B2,H3,V3, partí den dos grupo, 

lo haña oportunidat di wak e pruebanan ku nan a traha den periodo 3. 

 For di  4 di yüni, e klasnan H4, V4 i V5 lo por wak nan pruebanan ku nan 
a traha den Siman di prueba 3. E alumnonan lo mester inskribí via un link 

ku nan lo haña di nan mèntòr. 

 Riba djabièrnè, 5 di yüni i djaluna 8 di yüni te ku djárason, 10 di yüni, 

alumnonan di Klas B1,B2, H3,V3, H4,V4 i V5 lo por traha pruebanan, 

relatonan, hasi presentashon i entregá tareanan. 

 For di djaweps, 11 di yüni te ku djárason, 17 di yüni nos lo tin e  

Siman pa rekobrá pruebanan di Periodo 3(INHAAL) pa alumnonan di  

B1,B2,H3,V3, H4,V4, V5 ku a falta un prueba di periodo 3. 

Otro siman, nos lo manda via e mèntòr di bo yu, un roster ku tur informashon 

detayá. 

 
Sperando di a informá mayornan sufisiente, nos ta despedí. 

 

Ku saludo kordial, 

 

Sra. Lapeña-Rojer 

Rèktòr 

 

 


