
 

 

 

 

 

 

 

 

2DE INSCHRIJVING AVONDHAVO ARUBA 
SCHOOLJAAR 2019-2020 

ORANJESTAD-SAN NICOLAS 

26 JANUARI 2019 

18.30-21.00 UUR 

 
Segundo Inscripcion pa Avondhavo y VWO pa aña escolar 2019 lo ta 

unicamente riba dialuna 26 di augustus 2019.  
 

1. Por favor lesa ful e documento aki y registra riba nos link na final 
di e documento. 

2. Print bo registracion y entrega esaki hunto cu copia di bo rapport, 
cijferlijst of diploma na nos kantoor na San Nicolas of Oranjestad 
entre 6.30 y 9’or di anochi.  

3. NO PAGA AINDA. Después di inscripción team di AHA lo traha 
riba un cupo pa e alumnonan. Tene na cuenta cu no ta tur alumno 
por wordo inscribí.  

4. E único lugar unda sigur tin lugar ta den AHA-2 San Nicolas. Tene 
na cuenta cu no ta ofrece profiel cu informática na San Nicolas. 

5. Avondhavo no ta ofrece natuurkunde den ningún profiel. Pls no 
kies NW13 den klas 1. 

6. Si acaso logra haña un lugar pa bo persona, scol lo jama pa bin 

hasi pago y pa trece e resto di documento necesario di  
inscripción.  

7. Pago mester ta e suma completo. Por paga na banco of ‘swipe’ na 
scol. Scol no ta acepta placa cash. 

8. E pago y entrega di tur documento mester tuma lugar dentro di 2 
dia después cu wordo jama, sino lo ofrece otro alumno e cupo. 

9. Por favor lesa tur información cu ta sigi akibou bon prome cu 
registra.  

 
Toelatingseis HAVO:  
Klas 1: MAVO diploma/ Rapport Middaghavo/ HL1 rapport 
Klas 2: HAVO 4 eindrapport/overgangsrapport HL1 naar HL2 
Klas 3: Overgangsrapport H4 naar H5/ Afkomstig uit Havo 5 
 
Kosten klas 1 & 2:  
Het inschrijfgeld bedraagt Afl. 50,- per vak, en Afl. 50,- voor 
administratiekosten. Een student die 7 vakken volgt, betaalt Afl. 400,-. 



Voor studenten van klas 3, de examenklas, is het inschrijfgeld Afl. 50,- per 
vak, en Afl.100,- voor administratiekosten en examengeld. Een student die 
b.v. 7 vakken volgt, betaalt Afl. 450,-.  
 
 
Toelatingseis VWO:  
Een Havo-diploma 
 
De volgende vijf vakken worden aangeboden: 
Nederlands, Engels, Spaans, Papiamento en Geschiedenis. 
 
Kosten VWO:  
Het inschrijfgeld bedraagt Afl. 50,- per vak, en Afl. 100,- voor  
administratiekosten en examengeld. Een student die b.v. 2 vakken volgt, 
betaalt Afl. 200,-. 
 
 
Onderstaande formulieren moeten worden ingeleverd:  
 

1. Aanmeldingsformulier 
Vul het formulier in (link voor het aanmeldingsformulier is aan het eind 
van dit document te vinden) en print het uit;  
 

2. Betalingsbewijs (No paga ainda. Warda pa haña cupo prome) 

Betaal het schoolgeld  

•    via de bank CMB rekening nr. 617.168.00 t.n.v. Stichting 
Avondonderwijs Aruba met vermelding van de naam van de 
student; 

•   Op onze kantoren te Oranjestad en San Nicolas kan ook betaald 
worden met een maestro-kaart (“swipen”). 
 

Opgelet: Het is niet mogelijk om op kantoor met “cash” te betalen. 
 

3. Legitimatiebewijs 
Een kopie van uw id/ rijbewijs/ paspoort;  
  

4. Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister 
Dit bewijs is het formulier van Afl. 5,- van de Censo; 
 

5. Diploma 
Maak een kopie van het laatst behaalde diploma (met cijferlijst) of 
rapport; 

  



6. Bewijs bankrekeningnummer 
Zorg ervoor dat u uw bankrekeningnummer correct invult. Vul geen 
rekeningnummer in dat niet van u is. Het storten van de beloningen 
gebeurt via deze rekening. Neem een kopie van het bewijs van je 
bankrekeningnummer mee.  
 

 
Onze eigen leerlingen dienen zich opnieuw in te schrijven met hun LVS ID-
nummer en password. 
               
Let op:  
1. Schoolverklaringen voor de DIMAS/SVB en andere worden vanaf   
    4 september 2019 afgegeven.  
2. Administratiekosten en examengeld worden niet  
    gerestitueerd. 
3. Schoolgeld kan niet in termijnen worden betaald. 
 
Heeft u extra informatie nodig? Raadpleeg de website. 
 
 
Maandag 26 augustus zullen wij tijdens de inschrijving niet telefonisch 
bereikbaar zijn. 
  
 
 
    Klik hier om aan te melden 
 

https://myschoolresults.com/AH/RegistratieformulierAHA.php

