
Iedereen moet zich opnieuw inschrijven!!! 

 

Afsluiting schooljaar 2016-2017 
 
 
 
Oranjestad, mei2017 
 
Beste leerling,  
 
Hieronder staat een overzicht van: 

 de laatste activiteiten van dit schooljaar 
 richtlijn hoe jij je opnieuw moet inschrijven 
 de bevorderingsnormen 
 CP6-rooster  

 
Neem dit a.u.b. allemaal goed door. 
 

 Woensdag7 juni t/m di. 13 juni:  CP6 
 

 Woensdag 14 juni + donderdag 15 juni: Inhaal CP6 
  -  Zie schema van de vakken hieronder.  
  -  Het inhaal-CP begint om 18:00 uur. Zorg dat je op tijd bent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Maandag 26 juni 2017: 

 - Leraren bespreken de gemaakte cp’s met de leerlingen van 18.00-19.30 uur. 
 Woensdag 5 juli 2017: 

- Rapportuitreiking van 18.00 – 19.30 uur. 
 Donderdag 6 juli 2017:  

- Laatste inschrijvingsdag 
 
 

 
 Donderdag 17augustus 2017: 

- De lesroosters worden op deze avond uitgedeeld tussen 18:00-20:00 uur. 

Datum Klas 1 Klas 2 
Wo. 14juni 2017 Wiskunde A  Wiskunde A  
 Scheikunde Scheikunde 
 Biologie Biologie 
 Economie Economie 
 M&O M&O 
 Informatiekunde Informatiekunde 
   
do. 15 juni 2017 Nederlands Nederlands 
 Engels Engels 
 Spaans Spaans 
 Papiamento Papiamento 
 Aardrijkskunde Aardrijkskunde 
 Geschiedenis Geschiedenis 



 Maandag 21 augustus 2017:   
- De eerste lesdag van het nieuwe schooljaar.   

Inschrijven voor schooljaar 2017-2018 
 

Iedereen moet zich opnieuw inschrijven voor het nieuwe schooljaar.  
 
 Wanneer kun jij je inschrijven? 
Je kunt je inschrijven vanaf 1 juni.  

De laatste inschrijfdag isdonderdag 6 juli 2017.  
Daarna wordt niemand meer aangenomen. 

Let op:Schrijf je op tijd in om er zeker van te zijn dat je geplaatst wordt. 
 
 Hoe moet jij je inschrijven? 

registreren online  betalen per bank  kopieën maken  op school inschrijven. 
 

Ben je al leerling in schooljaar 2017-2018, vul dan je Student-nummer in op het 
registratieformulier bij punt ②. 
 

Hieronder staat stapsgewijs hoe je dat moet doen en wat je mee moet nemen. 

   ①  Ga op www.myschoolresults.com , klik op Avondhavo; 

②vul het registratieformulier in (met je LVS Student-nummer en password), 
 klik op ....en vervolgens op 
③  - klas 1 + 2: betaal het schoolgeld via de bank op rek.nr. 617.168.00 CMB                       

 - klas 3: betaal het schoolgeld + examengeld via de bank        
op rek.nr. 617.168.00 CMB; 

   ④  maak een kopie van het betalingsbewijs;                  

⑤  maak een kopie van uw ID/rijbewijs/paspoort;      

⑥  maak een kopie van je mavodiploma of rapport  
   Colegio Arubano/Colegio San Nicolas;                                                                      

⑦  haal een bewijs van inschrijving van de Censo(papel di 5 florin) 
 
 ❽Neem alle formulieren/bewijzen uiterlijk donderdag 6 juli 2017mee naar school om 

jein te schrijven.   
 

 Hieronder staan ze op een rijtje: 
registratieformulier  
   betalingsbewijs schoolgeld(en voor klas 3 examengeld) 
   kopie ID  
   kopie vooropleiding 
   bewijs van inschrijving bij de Censo 

 
 Wanneer ben je ingeschreven? 

Als je jouw gegevens hebt ingevuld op de website, ben je geregistreerd, maar nog niet 
ingeschreven.  

PRINT KLAAR 

http://www.myschoolresults.com


Je bent pas ingeschreven als je op school bent geweest met alle 
papieren zoals vermeld bij punt ❽en dit door de school in orde wordt 
bevonden. 

 
Bevorderingsnormen 

 
Afrondingcijfers Alle secties gebruiken bij de vaststelling van het eindcijfer denormale 
afronding. 
Dat wil zeggen dat 0,5 of meer naar boven en dat minder dan 0,5 naar beneden wordt afgerond 
(bijv. 5,49 wordt 5 en 5,50 wordt 6). 
 
Bepaling eindcijfers 
Bij de bepaling van het eindcijfer houden de secties zich aan onderstaande afspraken. 
 
Nederlands: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht           1 : 1 : 1 
 
Engels: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht         1 : 2 : 2 
 
Spaans: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht              1 : 1 : 2 
 
Papiamento: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht             1 : 1 : 1 
 
Wiskunde-A: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht     1 : 2 : 2 
 
Scheikunde: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht       1 : 2 : 2 
 
Biologie: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht   1 : 1 : 1 
 
Man. &Org.: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht      1 : 1 : 1 
 
Economie: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht          1 : 1 : 1 
 
Geschiedenis: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht       1 : 1: 1 
 
Aardrijkskunde: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht  1 : 1 : 1 
 
Informatiekunde: het gemiddelde van de trimestercijfers met het gewicht  1 : 1 : 1 
 
Bevordering 
Een leerling kan pas bevorderd worden indien hij/ zij een volledig 3de rapport krijgt. Dit betekent 
dat de leerling ALLE proefwerken van de laatste CP6 heeft gemaakt. Indien dat niet het geval is, 
wordt de leerling automatisch afgeschreven en kan hij/zij niet meer in aanmerking komen 
voorrapport 3+ het eindrapport. 
 
Let op: 
I&S + rekenen tellen niet mee in de bevordering. Dus het eindcijfer I&S telt ook niet mee  
als compensatiepunt. Maar I&S moet wel afgerond zijn in klas 2 om bevorderd te worden naar 
klas 3 en de rekentoets moet ook gemaakt zijn. 
 
Heb je een volledig rapport van 7 vakken (zie boven) dan wordt bevorderd indien: 

1. Alle cijfers minimaal een 6 zijn. 
2. Je hebt 1 vijf en de rest is voldoende 
3. Je hebt 2 vijven (alleen 1 vijf in de kernvakken) en minimaal 2 zevens 
4. Je hebt 1 vier (niet in de kernvakken) en minimaal 2 zevens 

 



Vrijstelling:  
Een vrijstelling kan je halen wanneer je niet bevorderd wordt en een eindcijfer 7 is behaald voor 
een vak. Deze vrijstelling is 1 jaar geldig. Om in aanmerking te komen moet je een volledig 
rapport hebben. 


