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INHOUD 

Deze schoolgids gee  prak sche informa e over de 
Avondhavo/-VWO. De informa e is bedoeld voor onze 
docenten, leerlingen en aspirant-leerlingen, maar ook 
voor andere geïnteresseerden van buiten die een beeld 
van de Avondhavo/-VWO willen krijgen, is deze gids 
nu g. 

Wij wijzen docenten en leerlingen erop kennis te nemen 
van de inhoud van deze gids en ernaar te handelen. 

Op de website www.avondhavoaruba.com vindt u nog 
meer informa e. Deze is meer bedoeld voor de huidige 
leerlingen van onze school met o.a. actuele informa e, 
inschrijving, schoolgeld, en overgangsnormen. 
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VOORWOORD 

De Avondhavo/-VWO bestaat al meer dan 50 jaar. In die  
50 jaar hebben velen bij ons hun havo- en VWO-diploma 
behaald, waaronder veel prominenten uit de Arubaanse 
samenleving. Ongeveer 450 leerlingen staan jaarlijks 
ingeschreven bij de Avondhavo/-VWO. Het 
docentenkorps bestaat uit zo’n 70 gekwalificeerde 
docenten. 

Wij bieden een driejarig traject voor de bovenbouw van 
de Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (havo) aan, 
waarbij u een volwaardig erkend havo-diploma kunt 
behalen. Ook kunt u binnen 1 jaar met een havo-
diploma, cer ficaten behalen in onze VWO-afdeling.  

Zowel het havo-diploma als het VWO-diploma van de 
Avondschool is gelijkwaardig aan dat van de 
dagschool. U maakt ook hetzelfde Centrale Examen op 
hetzelfde jds p in mei van het examenjaar. 

Studeren aan de Avondhavo/-VWO heeft 
voordelen: 

· u kunt werk, familie en studie combineren; 

· gericht op diploma: u volgt alleen vakken uit uw 
profiel, dus geen godsdienst (KGL), Lichaamlijke 
Opvoeding (LO), Cultureel en Kunstzinnige 
Vorming (CKV); 

· beloningssysteem: bij een voldoende rapport / 
behalen diploma krijgt u het schoolgeld terug; 

· mogelijkheid om te werken met cer ficaten in 
klas 3; 

· bij doubleren recht op vrijstelling voor 1 jaar van 
een vak waarvoor u minimaal een afgeronde 7 
behaald hebt in klas 1 en 2; 

· u kunt, indien u bij een dagschool en/ of via 
landsexamen enkele VWO- cer ficaten hebt 
behaald, bij ons op de AvondVWO uw profiel 
aanvullen en uw VWO-diploma behalen. 

· U hebt de mogelijkheid om naast de fysieke 
lessen ook op afstand online de lessen te volgen 
(pilot op Avondhavo San Nicolas). 
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Succesvolle afronding 

Voor het succesvol afronden van de Avondhavo/-VWO 
of het behalen van cer ficaten van het VWO moet u ook 
offers brengen. Aan de Avondhavo/-VWO worden 
rela ef weinig lessen gegeven, zeker als je het vergelijkt 
met een dagschool. Daarom wordt er vaker veel leer- en 
maakwerk opgegeven. Dat betekent dus dat u veel meer 
thuis moet doen en dat er een groter beroep op 
zelfstandig studeren wordt gedaan. U hebt daarvoor 
discipline en wilskracht nodig. Ook kunt u ‘s avonds 
bijvoorbeeld niet al jd naar feestjes of naar repe es of 
trainingen van verenigingen gaan. 

Studeren aan de Avondhavo/-VWO is een flinke 
uitdaging die bij succesvolle afronding, kans biedt op 
een mooie toekomst. 

Het bestuur, de direc e en de docenten wensen de 
leerlingen succes en studieplezier. 
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1. REGISTRATIEPROCEDURE 

De Avondhavo/-VWO biedt in principe onderwijs voor 
volwassenen aan die een tweede kans willen benu en 
om zich verder te ontwikkelen voor hun beroep of als 
basis voor vervolgonderwijs. Er gelden specifieke eisen 
aan de toela ng tot de Avondhavo/-VWO. 

1.1 TOELATING 

Afdeling havo 
Voor toela ng tot de Avondhavo/-VWO moet u voldoen 
aan één van onderstaande eisen. 

Toela ng tot klas 1 

© AHA 1, niet over naar klas 2; 

© Mavo-diploma; zowel van de dag-, middag-, 
als avondmavo; 

© Havo 3 over naar Havo 4, minimaal 17 jaar; 

© Havo 4 dagopleiding, schooljaar niet 
voltooid; 

© Havo 4 dagopleiding; niet over naar Havo 5; 
met slechte cijfers; 

© HL1 dagopleiding; niet over naar HL2. 

Toela ng tot klas 2 

© AHA 1, over naar klas 2; 

© AHA 2, niet over naar klas 3; 

© Havo 4 dagopleiding; niet over naar Havo 5; 
niet veel onvoldoendes; 

© HL1 dagopleiding; over naar HL2; 

© HL2 dagopleiding: niet over naar HL3. 

Toela ng tot klas 3 

© AHA 2, over naar klas 3; 

© AHA 3, niet geslaagd; 

© Havo 5 dagopleiding, niet geslaagd; 

© Havo 4 dagopleiding, over naar Havo 5; 

© HL2 dagopleiding, over naar HL3; 

© HL3 dagopleiding, niet geslaagd. 

LET OP! 
Indien een leerling van de EPI of andere middelbare 

beroepsopleiding in het bezit is van een mavo-diploma, 
wordt hij op grond daarvan toegelaten in klas 1. 
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Afdeling VWO 

Voor toela ng tot de AvondVWO moet u voldoen aan 
onderstaande eis: 

Toela ng VWO 

© in het bezit van een havo-diploma. 

1.2 INSCHRIJVING 

Wilt u zich inschrijven voor de Avondhavo/-VWO, dan 
moet u de volgende documenten overleggen: 

© registra eformulier (via website); 
© betalingsbewijs schoolgeld/examengeld; 
© kopie ID; 
© kopie vooropleiding (rapport, cijferlijst of 

cer ficaten EBA); 
© ui reksel uit het bevolkingsregister, ‘papel di 

Censo di AWG. 5,-’; 

1.3 UITSCHRIJVING 

Om in aanmerking te komen voor res tu e 
(exclusief administra ekosten), moet u zich vóór 
15 september 2022 hebben uitgeschreven en 
geen lessen hebben gevolgd. 
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2. PROFIELEN 

Het onderwijs op de Avondhavo/-VWO is gericht op de 
vakken van het diploma. U volgt geen algemeen 
vormende vakken als LO, godsdienst en CKV.   

U moet een profiel kiezen. Een profiel op de havo 
bestaat uit 7 vakken. Indien u een mavo-diploma hebt 
met 6 vakken, moet u een zevende vak kiezen. Bij het 
kiezen van een vak binnen een profiel moet de aspirant-
leerling voor klas 1 minstens in dat vak op de mavo 
examen hebben gedaan. Uitzondering hierop vormen de 
vakken Spaans, Papiamento, informa ca, economie, 
bedrijfseconomie, geschiedenis en aardrijkskunde.  

In klas 2 volgt u ook het vak  Individu en Samenleving 
(I&S) en indien u geen wiskunde in uw profiel hebt ook 
het vak rekenen. Deze twee vakken maken deel uit van 
het gemeenschappelijk deel van uw profiel.  

Alleen in het tweede leerjaar kan een leerling het vak 
I&S volgen en afronden. Zonder een cijfer voor het vak 
I&S kan een leerling in principe niet bevorderd worden. 
Dit cijfer moet minimaal een vier (4) zijn. 

Het kan voorkomen dat op de dependence te San 
Nicolas soms niet alle profielen kunnen worden 
aangeboden, door te weinig aanmeldingen voor een 
bepaalde profiel.  

LET OP! De Avondhavo/-VWO hee  geen profiel met het 
vak CKV, Natuurkunde of Wiskunde B. Er worden profielen 

aangeboden met vaste combina es in  klas 1 en 2.  In uw 
keuze kunt u niet afwijken van de aangeboden profielen. 
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  PROFIEL 1: 
MENS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 

  
KLAS 2 + 3 

  
MM01 

  
MM02 

  
MM03 

  
MM04 

  
MM05 

  
MM06 

  
GEMEENSCH. 
DEEL 

NE NE NE NE NE NE 

EN EN EN EN EN EN 

  
  

PROFIELDEEL 

WA WA WA WA WA WA 

EC EC EC AK EC GS 

GS AK AK GS GS AK 

  
KEUZEDEEL 

SP SP SP BIO BE BE 

BIO BIO GS SP INF SP 

PROFIEL 2: 
HUMANIORA 

  
KLAS 2 + 3 

  
HU07 

  
HU08 

  
GEMEENSCH. 
DEEL 

NE NE 

EN EN 

  
  

PROFIELDEEL 

SP SP 

AK AK 

GS GS 

  
KEUZEDEEL 

EC BE 

PA PA 

 
PROFIEL 3: 

NATUUR- WETENSCHAPPEN 

  
KLAS 2 + 3 

  
NW09 

  
NW10 

  
NW11 

  
GEMEENSCH. 
DEEL 

NE NE NE 

EN EN EN 

  
  
PROFIELDEEL 

WA WA WA 

SK SK SK 

BIO BIO BIO 

  
KEUZEDEEL 

SP EC SP 

EC INF INF 

PROFIELEN KLAS 1, 2 en 3 

Profiel 1:  Mens- en Maatschappijwetenschappen 
Profiel 2:  Humaniora 
Profiel 3:  Natuurwetenschappen 
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VWO 

U kunt  met een havo-diploma, cer ficaten behalen voor 
de volgende 5 vakken in onze VWO-afdeling;   
Nederlands, Engels, Spaans, Papiamento en 
geschiedenis. Elk schooljaar biedt de Avondhavo/-VWO 
addi onele vakken aan. Voor schooljaar 2022-2023 zijn 
Aardrijkskunde en Wiskunde B de addi onele vakken. 
Alle vakken worden aangeboden indien er sprake is van 
voldoende registra es. Voor ieder vak waar u een 
voldoende voor haalt, ontvangt u een cer ficaat. Dit is 
een officieel bewijs dat u aangetoond hebt kennis en 
vaardigheid te bezi en in dat vak op VWO-niveau. 

Bezit u de volgende vier VWO-cer ficaten: Nederlands, 
Engels, Spaans en geschiedenis, en bent u ouder dan 21 
jaar, dan kunt u in aanmerking komen voor deelname 
aan de programma’s van de Universiteit van Aruba (UA). 
Het is verstandig om de website van de UA te 
raadplegen voor verdere informa e over de toela ng. 

U kunt ook, indien u bij de dagschool en /of via het 
landsexamen enkele VWO-cer ficaten hebt behaald, bij 
ons op de AvondVWO uw profiel aanvullen om zo een 
VWO-diploma te behalen. 

LET OP! Indien u in dit schooljaar voor een  
VWO-diploma opgaat (8 vakken), moet u rekening 

houden dat u de vakken I&S en PWS ook moet behalen. 
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3. KLAS 1 EN 2: RAPPORT 

De afdeling Avondhavo hee  drie leerjaren, daarom 
spreken wij van klas 1, klas 2 en klas 3 in de bovenbouw. 
Klas 3 is tevens het examenjaar. In klas 1 en 2 worden 
uw resultaten op een rapport vastgelegd. 

Rapport 
Voor klas 1 en 2 geldt dat het schooljaar verdeeld is in 
drie trimesters. Aan het eind van ieder trimester krijgt u 
een rapport via het leerlingvolgsysteem (LVS) om te 
kijken hoe u ervoor staat. De cijfers van een rapport zijn 
voor ieder vak gebaseerd op 2 CP’s. Daarnaast nemen 
enkele vakken ook toetsen af in de les die ook 
meetellen. Er zijn drie rapporten per schooljaar, dus in 
totaal maakt u voor elk vak 6 CP’s.  

Op het derde rapport staan naast de cijfers van het 
derde trimester ook de eindcijfers. Deze eindcijfers zijn 
een gemiddelde van de drie rapporten. Op grond van 
deze eindcijfers wordt beoordeeld of u overgaat naar 
een volgend leerjaar. 

Meer informa e over de bevorderingsnormen kunt u 
vinden op onze website. 

DATA CENTRALE PROEFWERKPERIODEN (CP) 
Eerste 

trimester 
CP1: 22 sept. t/m 28 sept. 2022 
CP2: 14 nov. t/m 17 nov. 2022  

Tweede 
trimester 

CP3: 12 jan. t/m 18 jan. 2023 
CP4: 27 febr. t/m 2 mrt. 2023 

Derde 
trimester 

CP5: 17 apr. t/m 20 apr. 2023 
CP6: 5 jun. t/m 13 jun. 2023 

DATA RAPPORTEN  
Eerste 

trimester 
Rapport 1: 

14 december 2022 CP1/CP2 

Tweede 
trimester 

Rapport 2: 
29 maart 2023 CP3/CP4 

Derde 
trimester 

Rapport 3 / Eindrapport:  
5 juli 2023 CP5/CP6 
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4. KLAS 3: EXAMENJAAR 

In klas 3 van de afdeling Avondhavo, sluit u uw vak(ken) 
af met een examen. Dit examen bestaat uit een 
Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE). Alleen 
voor het vak informa ca is er geen CE van toepassing. 
Het SE bestaat uit drie toetsen. De cijfers van de SE-
toetsen vormen 50% van uw eindcijfer. Het CE telt voor 
de andere 50% mee. Uw eindcijfer is dus het 
gemiddelde van uw SE- en CE-cijfer. 

Exameneisen havo 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende 
exameneisen: 

© Gemiddelde CE is voldoende (5.5); 

© Max. één 5 in de kernvakken (Ne, En, Wi); 

© 7 vakken profiel; 

© Rekentoets voor leerlingen zonder wiskunde 
in het profiel. 

Regeling Schoolexamen (SE) 
Leerlingen die in het examenjaar zi en, ontvangen 
uiterlijk 1 oktober 2022 een examenreglement voor de 
Schoolexamens, zowel voor de havo als het VWO.  

Hierin staan regelingen van de SE’s en hoe te handelen. 
Verder staat er van alle vakken wat de leeromschrijving 
van de SE’s , het gewicht van de verschillende SE’s en de 
data van de SE’s zijn. Tot slot zijn de data van de 
Centrale Examens aan dit document toegevoegd. 

In oktober 2022 zal het reglement voor examenjaar 
2022-2023 ook op de website van de Avondhavo/-VWO 
geplaatst worden. 

DATA SCHOOLEXAMENS (SE’s) 

SE1 10 oktober t/m 20 oktober 2022 

SE2 5 december t/m 15 december 2022 

SE3 27 februari t/m 9 maart 2023 
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Rekenen 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de rekentoets een 
verplicht onderdeel voor klas 2 en klas 3 voor leerlingen 
zonder wiskunde.  

Alle leerlingen zonder het vak wiskunde in hun profiel in 
het voorexamenjaar en examenjaar maken de online 
rekentoets. Voor de havo telt het resultaat niet mee 
voor het behalen van een diploma. Aangezien de 
rekentoets geen onderdeel van het examen is, wordt 
het cijfer van de rekentoets niet op de cijferlijst vermeld, 
maar wordt er een verklaring afgegeven. 

Bij het behalen van een 6 of hoger voor de rekentoets in 
het voorexamenjaar of in het examenjaar, behoe  de 
kandidaat de rekentoets niet overnieuw te doen.  

I&S 
In klas 2 moet u naast de vakken van uw profiel ook het 
vak Individu & Samenleving (I&S) volgen. Bij het vak I&S  
verdiept u zich in een sociaal-maatschappelijk probleem 
uit de Arubaanse samenleving. U maakt minimaal een 
verslag van uw onderzoek. De inrich ng van het vak I&S 
is gebaseerd op een aantal contacturen en 
begeleidingsuren jdens de onderzoeksfase. Het 
aanleren van onderzoeksvaardigheden maakt 
uitdrukkelijk onderdeel uit van het vak, terwijl de 
materie op sociaal-maatschappelijk vlak ligt. De opzet 
van I&S komt tegemoet aan de vaardigheden die vereist 
zijn bij het maken van het profielwerkstuk. 

Als u een voldoende hebt gehad voor I&S op een andere 
school, moet u een kopie hiervan inleveren bij de 
direc e zodat het cijfer overgenomen kan worden door 
de Avondhavo/-VWO. 

12 

 
LET OP!  De rekentoets is een verplicht onderdeel 
voor leerlingen zonder wiskunde in klas 2 en klas 3. 
Als u de toets niet afneemt, krijgt u geen diploma. 

LET OP!  I&S is een onderdeel van het 
combina ecijfer dat zowel compensa epunten als 
onderpunten kan opleveren in het examenjaar.  
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Profielwerkstuk 
In de examenklas bent u verplicht een profielwerkstuk 
te maken volgens de exameneisen. Het werkstuk is een 
opdracht die u voor één van de vakken uit uw profiel- 
gedeelte maakt. Het is een onderzoek dat u zelfstandig 
uitvoert en waarvan u verslag doet in uw werkstuk. 
Hierbij krijgt u wel begeleiding van een docent uit het 
vak waarop uw gekozen onderwerp betrekking hee . 
Als u het profielwerkstuk al op een andere school 
succesvol hebt afgerond, krijgt u vrijstelling voor het 
profielwerkstuk. U moet dan wel een kopie hiervan 
inleveren bij de direc e. Het daar behaalde cijfer wordt 
door de Avondhavo/-VWO overgenomen. 

Leerlingen zullen in het begin van het examenjaar een 
Regeling Profielwerkstuk ontvangen. Hierin staan de 
eisen, jdspad en criteria voor het verslag vermeld. 

Combinatiecijfer  
Het combina ecijfer is het gemiddelde van de cijfers 
voor I&S en het profielwerkstuk. Dit cijfer komt op uw 
cijferlijst te staan. Het telt mee in de beoordeling of u 
geslaagd bent of niet. 

Certificaat 
De meeste leerlingen doen examen in alle zeven vakken. 
U kunt echter ook examen doen per vak. Met 
cer ficaten kunt u de zwaarte van de opleiding  
verdelen en uw eigen tempo bepalen. U kunt zeven (7) 
havo-cer ficaten verzilveren voor een havo-diploma. Dit 
diploma hee  dezelfde waarde als een regulier diploma. 
Voorheen moesten leerlingen die met cer ficaten op de 
Avondhavo/-VWO werkten voor alle vakken tenminste 
een 6 halen om een diploma te halen.  

13 

 LET OP!  Het profielwerkstuk is een onderdeel van 
het  combina ecijfer dat zowel compensa epunten 
als onderpunten kan opleveren in het examenjaar.  
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Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen die 
met cer ficaten werken ook met een 5 en/of een 4 (niet 
in de kernvakken) alsnog een diploma halen. Vanaf het 
schooljaar 2019-2020 kunnen deze cijfers ook a oms g 
zijn van oude examenjaar cijferlijsten, mits deze niet 
ouder zijn dan 10 jaar. 

Vakdiploma’s 
Een vakdiploma biedt ook de mogelijkheid om een 
studie in een (1) vak te doen als u al een havo-diploma 
hebt. Dat kan handig zijn als u  voor uw vervolgopleiding 
of uw beroep de kennis van een bepaald vak nodig hebt.  

 
LET OP!  Cer ficaten en cijferlijsten hieraan 
verbonden, zijn voor 10 jaar geldig. 
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5. BELONING 

Het schoolgeld per vak voor de Avondhavo/-VWO 
bedraagt AWG. 50,-. Dit kunt u terugverdienen. De 
Avondhavo/-VWO hee  namelijk een uniek systeem van 
beloning voor goede resultaten. U moet het 
beschouwen als een extra mo va e om uw best te doen 
onder het mo o “Studeren loont”.  

Klas 1 en 2 
Klas 1 en 2 kent 7 verplichte vakken. Als u voor het 
eerste rapport voldoende scoort volgens de 
overgangsnormen, krijgt u bij Rapport 1 en Rapport 2 
AWG. 87,50 terug van het schoolgeld, indien u betaald 
hee  voor alle 7 vakken. Als u tot slot overgaat, krijgt u 
AWG. 175,- terug.  Dus als u op drie rapporten 
voldoende scoort volgens de overgangsnormen, krijgt u 
al uw schoolgeld terug. Voor verleende vrijstellingen 

krijgt u geen geld terug, want daarvoor hebt u ook geen 
schoolgeld betaald. 

Klas 3 
Alleen in het jaar dat je slaagt, krijg je AWG. 50,- terug 
voor de vakken die je in het lopend schooljaar behaald 
hebt. Dus alleen de geslaagden krijgen beloning. 

VWO 

U krijgt per behaald deelcer ficaat AWG. 50,-   
terug van het schoolgeld. 

BELONING VOLDOENDE RAPPORT  
KLAS 1 + KLAS 2 o.b.v. 7 VAKKEN 

Rapport Beloning 

Rapport 1 AWG. 87,50 

Rapport 2 AWG. 87,50 

Overgangsrapport AWG. 175,- 

SCHOOLGIDS 2022-2023 © AVONDHAVO/-VWO ARUBA 15 

 

LET OP! U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van uw (eigen) bankrekeningnummer aan de school.  
Indien u deze niet inlevert, kunt u ook geen beloning ontvangen. Alle recht op beloning van schooljaar 2022-2023 
vervalt op 1 september 2023. Elke beloning geschiedt via een overmaking op uw persoonlijke bankrekening. 
Indien er een verkeerde of inac eve bankrekeningnummer aan de school wordt opgegeven, zullen de 
administra ekosten van AWG. 25,- voor rekening van de leerling zijn. 
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6. VEILIGE LEEROMGEVING 

Avondhavo/-VWO Aruba biedt onderwijs aan voor 
volwassenen. Dit houdt in dat de Avondhavo/-VWO van 
haar leerlingen verlangt dat ze hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen en dragen. We vragen van 
de leerling een posi eve en correcte houding ten 
opzichte van de studie en omgangsvormen. Respect 
voor elkaar, niet storend gedrag en inzet voor de studie 
zijn daarbij de sleutelwoorden. 

We vinden een veilige leeromgeving belangrijk voor 
onze leerlingen en personeel. Tegen gedrag dat daar 
a reuk aandoet, zal de Avondhavo/-VWO adequaat 
optreden. Te denken valt aan diefstal, pesten, drugs- en 
alcoholgebruik, agressief en ander gevaarze end 
gedrag. 

De Avondhavo/-VWO hee  omgangsregels opgesteld 
om een veilige leeromgeving te garanderen . 

Omgangsregels 

1. Een leerling moet de lessen regelma g bijwonen. 

2. Een leerling moet op jd voor de lessen aanwezig 
zijn. Indien een leerling te laat is, moet hij een 
telaatbrie e bij de direc e halen om toegelaten te 
worden tot de les. Indien een leerling meer dan 30 
minuten te laat komt, zal de direc e in principe 
besluiten geen telaatbrie e te schrijven. In dat geval 
mag de leerling wel de les volgen, maar zal hij als 
absent genoteerd worden. 

3. Indien een leerling van de docent toestemming 
krijgt om de les even te verlaten en deze leerling 
verzuimt daardoor meer dan 10 minuten, kan de 
docent deze leerling als absent noteren. 

4. Een leerling die te laat komt bij een toets mag de 
jd die hij te laat is, niet inhalen. Een leerling die 

meer dan 30 minuten na aanvang van een toets te 
laat komt, meldt zich bij de direc e. Er wordt dan 
bekeken of deelname aan de toets nog mogelijk is. 

5. Een leerling moet ervoor zorgen in het bezit te zijn 
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van het benodigde lesmateriaal. Dit lesmateriaal 
moet hij in de lessen bij zich hebben. Indien een 
leerling herhaaldelijk niet in bezit is van de nodige 
lesmateriaal,  kan  de vakdocent deze leerling van  
les verwijderen.  

6. Een leerling moet het opgegeven huiswerk naar 
behoren maken. 

7. Een leerling hee  zelf de verantwoordelijkheid te 
informeren bij medestudenten wat behandeld is 

jdens een gemiste les. Dit geldt ook voor het 
huiswerk dat voor de volgende keer moet worden 
voorbereid of voor de stof van een toets. 

8. Spieken, aanleiding geven tot spieken of andere 
onregelma gheden jdens een toets wordt als 
fraude beschouwd. Aan de betreffende toets zal in 
principe het cijfer 1 (één) worden toegekend. 

9. Onbehoorlijk gedrag kan een reden zijn om een 
leerling te schorsen of te verwijderen van school. 

10. Een leerling die de school bezoekt onder invloed van 
alcohol en/of drugs, wordt onmiddellijk geschorst. 
Dit kan ook een reden zijn voor verwijdering van 
school. 

11. Instruc es van de docenten of de direc e moeten 
door de leerlingen zo s pt mogelijk opgevolgd 
worden. 

12. In alle aangelegenheden waarin de schoolregels niet 
voorzien, beslist de directeur. 

13. Mobiele telefoon en andere electronische 
apparatuur worden alleen in de lessen toegestaan 
indien deze ten behoeve van de lessen worden 
gebruikt. 

Let op! Om de algemene gezondheid te waarborgen, zal de 
Avondhavo/-VWO de regels van de DVG nauwlettend 
volgen en indien noodzakelijk maatregelen implementeren. 
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7. ABSENTIEREGELS 

Naast de omgangsregels zijn er ook regels voor absen e. 
Deze zijn zowel van toepassing op de lessen als op de 
toetsen. 

1. Het kan voorkomen dat een leerling een les of lessen 
op een avond gemist hee  door ziekte, bijzondere 
omstandigheid of overwerk. In dat geval overhandigt 
de leerling een doktersbrief c.q. brief van de 
werkgever aan de direc e. Dit moet binnen drie 
dagen gebeuren. Een verklaring of brief wordt na 
bovengenoemde termijn niet meer geaccepteerd. 

2. Indien een leerling meer dan twee weken achter 
elkaar verzuimt zonder de direc e op de hoogte te 
stellen, kan de leerling door de direc e worden 
uitgeschreven als er geen geldige reden voor dit 
verzuim bestaat. 

3. Indien een leerling niet aanwezig kan zijn voor een 
toets of toetsen, moet deze de direc e hiervan 
dezelfde dag op de hoogte brengen. Dit kan via de 
telefoonnummers: loca e Oranjestad: 583-8720 en 
loca e San Nicolas: 584-9228. 

4. Een leerling die een CP niet maakt wegens ziekte, 
overwerk of bijzondere omstandigheid, meldt dit 

direct (zie regel 3). Minimaal 3 dagen vóór de 
vastgestelde inhaaldatum van het verzuimde CP 
moet er bij de direc e een doktersverklaring of een 
brief van de werkgever worden ingeleverd of ge-e-
maild. Voldoet de leerling ook aan regel 6 hieronder, 
dan mag hij op de vastgestelde inhaaldatum het CP 
inhalen. Indien de leerling niet voldoet aan deze drie 
voorwaarden wordt hem voor het gemiste CP het 
cijfer 1 toegekend. Het inhaal-CP vindt plaats een 
dag na de CP-periode. Dit is meestal op vrijdag
(avond). 

5. Een leerling kan pas deelnemen aan een CP van een 
vak indien hij tenminste 75% van de lessen hee  
gevolgd van die CP-periode. Uitslui ng van deelname 
aan een CP houdt in dat het cijfer 1 (één) voor dat CP 
wordt toegekend. 

6. Een leerling die minder dan 75% van de lessen hee  
gevolgd en wegens omstandigheden toch mag 
deelnemen aan het CP (door het inleveren van 
dokters- of werkgeversbrie es), komt niet in 
aanmerking voor inhalen. Doet hij dus niet mee aan 
het CP zoals vastgelegd in het rooster, dan wordt 
voor dat CP het cijfer 1 (één) toegekend. 



SCHOOLGIDS 2022-2023 © AVONDHAVO/-VWO ARUBA 19 

7. Een leerling die niet komt opdagen voor een inhaal-
CP hee  geen recht op een inhaal (dus geen inhaal 
op inhaal). 

8. Een leerling die een toets hee  gemist, moet deze 
toets de eerstvolgende keer dat hij bij dit vak 
aanwezig is inhalen. Om in aanmerking te komen 
voor het inhalen van de toets moet een doktersbrief 
of een werkgeversverklaring worden ingeleverd of  
ge-e-maild bij de direc e binnen 3 dagen. Gebeurt 
dit niet, dan wordt in principe voor deze toets het 
cijfer 1 (één) toegekend. 

9. Een examenkandidaat die voor een SE-periode 
minder dan 75% van de lessen van een bepaald vak 
hee  gevolgd, hee  geen recht op inhalen of 
herkansing. Dat betekent dat hij per SE-periode 
maximaal 2 (twee) dagen per vak mag  missen. Doet 
hij niet mee aan het SE zoals vastgesteld in het 
rooster, dan wordt voor dat schoolonderzoek het 
cijfer 1 (één) toegekend. Een examenkandidaat die 
een SE mist, wegens ziekte, overwerk of bijzondere 
omstandigheid, meldt dit direct bij de direc e (zie 
regel 3). Zie ook de aanvullende regels hieromtrent 
in het “Reglement schoolexamens.” 

Mag u een gemist CP inhalen? 

Ja, mits u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

© Er is een geldige reden: ziekte, overwerk, 
bijzondere omstandigheid. 

© U hebt binnen 3 dagen na de datum van het CP 
een doktersbrief, een werkgeversverklaring of een 
bewijs bijzondere omstandigheid bij de direc e 
ingeleverd of ge-e-maild via het studentenemail 
student@avondhavoaruba.org). 

© U hebt niet meer dan 25% van de lessen gemist. 

© U haalt het CP in op de vastgestelde inhaaldatum. 

Meer informa e over absen e jdens SE’s staat in het 
schoolexamenregelement. 
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8. COMMUNICATIE 

De Avondhavo/-VWO communiceert op  verschillende 
manieren met alle leerlingen en belanghebbenden. De 
gebruikte middelen zijn: 

© Leerlingvolgsysteem (LVS) 

© Webpage (www.avondhavoaruba.com) 

© Webportaal (studenten.avondhavoaruba.org) 

© Facebook (www.facebook.com/avondhavoaua) 

© Google account (student@avondhavoaruba.org) 

Leerlingvolgsysteem (LVS) 

Cijfers bekijken 

De Avondhavo/-VWO maakt bij aanvang van het 
schooljaar 2022-2023 gebruik van het 
leerlingvolgsysteem Myschoolresults.com. Echter zal de 
Avondhavo/-VWO gedurende het schooljaar overgaan 
van Myschoolresults.com naar Magister. Hiermee kunt u 
uw presta es volgen. Na iedere CP-/ SE-periode 
controleert u uw cijfers. Ook uw rapport (klas 1 en 2) / 
verzamellijst (klas 3) staat op dit leerlingvolgsysteem. U 

kunt uw eigen rapportlijst/ verzamellijst uitprinten. 
Daarom reikt de Avondhavo/-VWO in principe  geen 
rapport 1 en 2 uit. Als u echter een officieel - 
gestempeld en ondertekend - rapport wenst of nodig 
hee , kunt u dit bij de direc e aanvragen. Iedere 
leerling ontvangt wel een officieel eindrapport, het 
overgangsrapport. Bij aanvang van het schooljaar 
ontvangt u uw persoonlijke toegangscode voor het LVS. 
Deze blij  hetzelfde gedurende uw studieloopbaan bij 
de Avondhavo/-VWO.  

Mededelingen  

Mededelingen van de direc e, zoals lokalenwijzigingen, 
afwezigheid van docenten etc., ontvangt u ook via het 
LVS. 
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Webpage 
Op onze website, www.avondhavoaruba.com staat alle 
recente informa e van de Avondhavo/-VWO. 

Google account 
Sinds 2020 hee  de Avondhavo/-VWO voor alle 
leerlingen en personeelsleden een schoolaccount 
(emailadres) aangemaakt. Hiermee beoogt de school 
een efficientere communica e tussen leerlingen en de  
docenten te faciliteren. Dit pla orm wordt ook gebruikt 
ten behoeve van ‘het op afstand leren’ en het aanleren 
van de ‘21st century skills’. 

Facebook (Avondhavo) 
De Avondhavo/-VWO hee  twee facebook pages: Eén 
page met algemene informa e van de school en één 
page van het decanaat, waarin alle informa e met 
betrekking tot studie na de Avondhavo/-VWO wordt  
gegeven. 

Webportaal (studenten.avondhavoaruba.org) 
Dit pla orm wordt o.a. gebruikt voor enquêtes, 
inschrijving van het schooljaar, inschrijvingen van 
herkansingen en uploaden van documenten. 
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9. BIJ WIE KUNT U TERECHT? 

Als u vragen hebt over de inhoud van een vak kunt u 
al jd uw docent of een andere vakdocent uit die sec e 
benaderen voor informa e.  

Voor andere informa e kunt u terecht bij een van de 
direc eleden. In Oranjestad bij mevr. N. Wever, 
directeur, of de adjunct-directeur, dhr. R. Croes.  
In San Nicolas kunt u terecht bij dhr. K. Meyers. 

Decaan 
Hee  u vragen over een vervolgstudie of weet u niet 
wat exact de volgende stap is na de Avondhavo/-VWO, 
dan kunt u via e-mail contact opnemen met de decaan. 
Deze zal de mail beantwoorden of zo nodig een afspraak 
met u maken. In de maand november van het 
examenjaar zal de decaan een voorlich ngsavond geven 
over studiekeuze en studielening.  

Het e-mailadres van de decaan is: 

decaan.os@avondhavoaruba.org  
 

Ook via de Facebookpagina (AHA decanaat) is onze 
decaan te vinden met informa e over studeren na de 
Avondhavo/-VWO. 

Informa e en formulieren voor het aanvragen van de 
Arubalening vindt u op de website www.ea.aw. Ook 
kunt u voor vragen terecht bij de afdeling Studie- 
begeleiding van Direc e Onderwijs te JFK. Voor 
informa e over de Nederlandse studielening  kunt u 
terecht op de website van DUO; www.duo.nl  
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Beroep 

Als u het niet eens bent met de handelswijze van een 
docent, kunt u zich daarover beklagen bij de direc e. 
Tegen beslissingen van de direc e en/of de docenten- 
vergadering kunt u in beroep gaan bij het bestuur van 
de S ch ng Avond Onderwijs Aruba. Dit beroep moet u 
binnen vijf werkdagen na beslissing van de direc e 
schri elijk bij het bestuur indienen. 

Het beroep stuurt u naar S ch ng Avond Onderwijs 
Aruba, Shakespearestraat 17,  Oranjestad. Het bestuur is 
bereikbaar via haar administra e op telefoonnummer 
583-8720 jdens kantooruren en via het volgende 
emailadres: avondhavo@setarnet.aw. 

Als u daarna het nog steeds niet eens bent met een 
beslissing van het bestuur, kunt u contact opnemen met 
Dienst Inspec e van het Onderwijs. De regeling voor een  
klacht over het Schoolexamen staat in het 
schoolexamenboekje. Bent u het niet eens met de 
beslissing van de examencommissie dan kunt u terecht 
bij Dienst Inspec e van Onderwijs. Deze is geves gd aan 
het JFK gebouw. Het emailadres: 
inspec eonderwijsaruba@yahoo.com. 
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10. LESTIJDEN EN JAARPROGRROGRAMMA 

Lestijden 

U hee  per vak twee of drie lesuren per week. Deze 
worden steeds in blokuren aangeboden. De lessen zijn 
van maandagavond t/m donderdagavond. Er zijn 
maximaal 5 lesuren op een avond. Het eerste lesuur 
begint om 18.05 uur en het laatste lesuur eindigt om 
22.00 uur. 

LESTIJDEN 

1e les 18.05 uur – 18.50 uur 

2e les 18.50 uur – 19.35 uur 

3e les 19.35 uur – 20.20 uur 

PAUZE 20.20 uur – 20.30uur 

4e les 20.30 uur – 21.15 uur 

5e les 21.15 uur – 22.00 uur 
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JAARPROGRAMMA AVONDHAVO 2022-2023:  

LET OP! 

Download de meest actuele versie van het 
jaarprogramma (zie tabel rechts) op de  
Avondhavo/-VWO website onder de subrubriek 
“Jaarrooster 2022-2023” onder ACTUEEL  
of gebruik het volgende webadres:  

www.avondhavoaruba.com/jaarrooster2022-2023 

Push yourself, because,  
no one else is going  

to do it for you! 
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11. WIST U DAT? 

© Voor algemene vragen over de Avondhavo/-
VWO kunt u contact opnemen met mevr. K. 
Goeloe of mevr. T. Lacle, administra eve 
medeweksters. Zij zijn van maandag t/m 
vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 12.30-
16.30 uur te bereiken onder nummer:  
583-8720. 

© Vanaf augustus 2019 hee  Avondhavo San 
Nicolas een nieuwe loca e. Het kantoor en 
de lokalen bevinden zich op het terrein van 
de voormalige basisschool Maria Regina. 
Deze loca e zal worden gedeeld met de 
Avondmavo. 
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12. INTERESSE IN DE OPLEIDING 
AVONDHAVO/-VWO? 

Als u na het lezen van deze gids en een bezoek aan onze 
website nog specifieke vragen hebt, kunt u terecht bij de 
direc e. 

Wilt u in het nieuwe schooljaar de havo gaan volgen op 
onze school, dan kunt u zich aanmelden via de website 
www.avondhavoaruba.com. Hier staat ook precies 
welke stappen u moet volgen voor een correcte 
inschrijving. Dit is mogelijk vanaf juni 2022. 

Wij heten u welkom op de Avondhavo/-VWO en wensen 
u veel leerplezier en succes. 
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S ch ng Avondonderwijs Aruba 
Shakespearestraat 17 
T: 583-8720 
 
Bankrela e CMB 
Rek. nr. 617.168.00 

Avondhavo/-VWO Oranjestad 
Shakespearestraat 17 
T: 583-8720 
E: info@avondhavoaruba.org 
 
Avondhavo San Nicolas 
Dr. Schaepmanstraat z/n 
T: 584-9228 
E: info@avondhavoaruba.org 
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