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ALGEMENE INFORMATIE MON PLAISIR COLLEGE
Voorwoord:
Voor u ligt de schoolgids van het Mon Plaisir College. Middels deze gids
willen wij u een beeld geven wat u mag verwachten als uw kind een
leerling van onze school is. We geven u informatie over de organisatie van
het onderwijs van onze school. Het doel van de schoolgids is om de
communicatie tussen school en ouders te bevorderen en zo de kwaliteit
van het onderwijs te optimaliseren.
In wat hierna volgt, proberen we u dus een idee te geven van allerlei zaken
die van belang zijn om de tijd die uw kind op onze school doorbrengt, zo
effectief mogelijk te laten zijn.
Wij willen dat onze leerlingen met plezier naar school komen om een
aantal vaardigheden aan te leren en ook om kennis op te doen.
De leerkrachten doen er alles aan om het maximale uit uw kind te halen. U
als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.
Wij rekenen op een goede samenwerking en wensen uw kind(eren) een
succesvolle tijd toe op het Mon Plaisir College.
Met vriendelijke groeten,
Directie en personeel MPC
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WIE ZIJN WIJ?
Op Aruba kennen we twee soorten scholen: openbare- en bijzondere
scholen. Onze school behoort tot de laatste categorie. Bijzondere scholen
staan onder verantwoordelijkheid van een Vereniging of Stichting, in ons
geval is dat de Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs Aruba, de
S.P.C.O.A.
Binnen de naam van onze school wordt de naam van Christus genoemd.
Dit heeft tot consequentie dat we in alles wat er in onze school aan
omgang, opvoeding en onderwijs gebeurt, Zijn-aan-ons-voorgeleefde-weg
willen kiezen.
Willen we vanuit Christus ons onderwijs gestalte geven, dan kunnen we
dat niet zonder de dagelijkse omgang met Bijbel en gebed.
Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de volgende missie:
“Kwalitatief goed onderwijs leveren aan alle kinderen die ons zijn
toevertrouwd”.
Ieder mens, dus ook ieder kind is uniek. De aandacht voor het individuele
kind staat voorop. Wij houden rekening met verschillen in mogelijkheden,
aanleg en belangstelling. Het unieke van ieder mens brengt
veelkleurigheid in omgang en werk.
Wij willen de kinderen laten opgroeien in een sfeer waarin mensen in
elkaar geloven, elkaar vertrouwen, waarderen en elkaar weten te
respecteren.
Wij trachten de talenten van het kind zo optimaal mogelijk te benutten en
te ontwikkelen. Alle kinderen zijn welkom bij ons op school. We gaan er
daarbij vanuit dat de ouders de grondslag van de school respecteren en/of
ermee instemmen.
De school heeft 305 leerlingen die verdeeld zijn over 12 klassen.
Deze stichting gaat uit van de Protestants-Christelijke levensvisie en wij,
leerkrachten, proberen deze visie op school tot uiting te brengen. Dit doen
we door uit te gaan van het evangelie, de blijde boodschap. Dit betekent
niet dat er bij ons geen straf zou worden uitgedeeld als dat nodig is, maar
we streven er wel naar met elkaar bepaalde problemen eerst te bespreken.
WAT WILLEN WE ALS SCHOOL
Wij willen kwalitatief goed onderwijs geven aan alle kinderen die ons zijn
toevertrouwd. Wij hebben ons onderwijssysteem zodanig ingericht dat de
mogelijkheden daartoe aanwezig zijn.
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 Wij willen inspelen op de veranderende omstandigheden en situaties
vanuit de samenleving; de maatschappij verandert voortdurend en
dus ook het onderwijs.
 Wij werken aan een prettige onderlinge sfeer in de klassen: elk kind
moet zich veilig voelen.
 Wij willen dat ieder kind tot zijn/haar recht komt. Wij zijn alert op
plagen en/of pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan.
 We wijzen de kinderen er steeds weer op dat er regels gelden op
school. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht
is voor elk kind. Natuurlijk wordt er wel eens een kind gestraft. Maar
we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag. We
willen een school zijn waar kinderen zich prettig voelen en met
plezier naar toe gaan.
ONS KANTOOR
Het kantoor van de SPCOA is gevestigd te Sabana Blanco 68-B,
Oranjestad.
Telefoon 297-5820288 en fax 297-583 9330
E-mailadres: directie@spcoa.com
ONS BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs, SPCOA,
wordt gevormd door:
De heer Randall C. F. Croes, voorzitter
De heer Joost Lomans, secretaris
Mw. Lilian Felter, algemeen lid
Mw. Sharon Paul, algemeen lid
Mw. Audrey van Trigt, algemeen lid
Mw. Lianne Pieters, penningmeester
Het bestuur vergadert wekelijks.
Beleidszaken en onderwijsinhoudelijke onderwerpen worden in overleg
met de directeur SPCOA en schoolleiding besproken en uitgevoerd.
Onder onze stichting ressorteren de volgende scholen:
Graf von Zinzendorf Basis- en kleuterschool,
John Wesley College Mavo, alle twee te San Nicolaas.
Mon Plaisir Basis- en kleuterschool,
Mon Plaisir Mavo/Havo, alle twee te Oranjestad.
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Sinds 1 februari 2017 is mw. Faridy Rafael in dienst van SPCOA als
school maatschappelijk werkster.
CONTRIBUTIE
Omdat bepaalde zaken niet door de overheid worden bekostigd, vraagt het
bestuur van SPCOA een contributie voor uw kind. Op dit moment is de
contributie afl. 500,00.
Leerlingen die zich op onze school inschrijven en niet eerder op een
school van de SPCOA hebben gezeten, betalen afl. 100,00 inschrijfgeld.
U moet dit voor 1 augustus van het lopend schooljaar betalen. Dit kunt u
voldoen via storting of overmaking op de RBC Royal Bank N.V. SPCOAouderbijdrage 40120381. U kunt ook langs kantoor SPCOA te Sabana
Blanco gaan om te pinnen.
OVER HET MON PLAISIR COLLEGE ZELF
Hierna treft u de namen aan van de leerkrachten en directie en onze
lestijden.
Een aantal van ons is alleen op het Mon Plaisir College werkzaam, maar er
zijn ook leerkrachten die werkzaam zijn op andere scholen.
De telefoon van de school is: 5822839 (maar belt u a.u.b. wel in de pauzes
of voor of na schooltijd.
De school heeft als adres: Shakespearestraat z/n, terwijl het postadres is:
P.o.box 690, Oranjestad.
Ons e-mailadres is: directiempc@hotmail.com
Onze website: http://www.monplaisircollege.org
ONS TEAM
De teamleden hebben naast het lesgeven en begeleiden van de kinderen
andere taken en functies binnen de school te vervullen. Te denken valt aan
organiseren van vieringen, sportevenementen en feesten. We houden
regelmatig team- en rapportvergaderingen, waarin onderwijsinhoudelijke
en organisatorische zaken een vast onderdeel vormen.
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Directie en docenten
1. Mw.
2. Mw.
3. Mw.
4. Hr.
5. Mw.
6. Mw.
7. Hr.
8. Hr.
9. Mw.
10. Hr.
11. Hr.
12. Hr.
13. Mw.
14. Mw.
15. Mw.
16. Hr.
17. Mw.
18. Mw.
19. Mw.
20. Mw.
21. Mw.
22. Mw.
23. Mw.
24. Mw.
25. Mw.
26. Mw.
27. Mw.
28. Mw.
29. Mw.
30. Mw
31. Mw.

Naam
Sno

Voorletters
M.J.
Werleman-Semerel G.
Vliet van
M.
Janssen
L.
Lie-Kwie
A.H.H.
Thomas
R.N.
Richardson
H.
Woorts
C.
Nicolaas
J.
Daly
T.
Dijk van
F.
Hessen
J.
Wong
M
Pop
L.
Janse
R
.
Maas
C
.
Lopez-Boekhoudt E.
Hernandez
E.
Gomez
S.
Besselink
J.
Fong
E.
Webb
G.
Rafael
F.
Boston
A.
Warner
C.
Zeegelaar
H.
Fernandes
G.
v.der Linden
M.
Denkers
E.
Goedgedrag
A.
Ladrak
M.

Afk
Sn
Se
Vv
Jn
Lk
To
Ri
Wo
Ns
Da
Vd
Hs
Wg
Pp
Ja
Ms
Bo
He
Go
Pe
Fg
Wb

Zg
Fz
Vl
De
Gg
Ld

Vakken
Directeur
Adj. directeur
Wiskunde/Rekenen
Aardrijkskunde/ASW
Informatiekunde
N&T/ Biologie/Scheikunde
Natuurkunde/N&T
Geschiedenis/ASW
Nederlands/
Gymnastiek
Godsdienst/ KGL
Economie
Engels
CKV
Biologie/N&T/Scheikunde
Gymnastiek
Wiskunde/Rekenen
Papiamento
Engels
Nederlands
Economie
Spaans
SMW
Toa
Adm. Medewerkster
Wiskunde
Informatiekunde
Papiamento
Spaans
PV
CKV
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ONZE LESTIJDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7.45-8.30 uur
8.30-9.15 uur
9.15-10.00 uur
Pauze
10.15-11.00 uur
11.00-11.45 uur
Pauze
12.00-12.45 uur
12.45-13.30 uur
13.30-14.15 uur
14.15-15.00 uur

DE VAKANTIEDAGEN
Oktobervakantie
Kerstvakantie
Herdenking G.F. Croes
Carnavalsmaandag
Herdenking vlag en volkslied
Paasvakantie
Koningsdag
Arbeidsdag
Hemelvaartsvakantie
Julivakantie

5 t/m 9 oktober 2020
21 december 2020 t/m 5 januari 2021
25 januari 2021
15 februari 2021
18 t/m 19 maart 2021
1 april t/m 9 april 2021
27 april 2021
3 mei 2021
13 mei t/m 14 mei 2021
12 juli t/m 31 juli 2021

Eerste schooldag van het schooljaar 2020-2021: 19 augustus 2021
LEERPLICHT
Wat is “leerplicht”?
Dit is één van de punten van het Verdrag van de Rechten van het kind,
waarin staat dat: “alle kinderen recht hebben op onderwijs”. Omdat
kinderen minderjarig zijn, betekent dit dat hun ouders en de overheid
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verplicht zijn om er op toe te zien dat kinderen daadwerkelijk naar school
gaan.
Wie is leerplichtig?
- De leerplicht geldt alleen voor jongeren die woonachtig zijn op Aruba;
- De leerplicht begint vanaf het schooljaar waarin het kind op 1 oktober
minstens 4 jaar oud is;
- De leerplicht geldt tot het eind van het schooljaar waarin de leerling 16
jaar wordt, of totdat de leerling het beroepsonderwijs of algemeen
voortgezet onderwijs heeft afgerond.
Wanneer kunnen we praten of vrijstellingen?
In een aantal uitzonderingen, kunnen jongeren vrijgesteld worden van de
leerplicht, bv. wanneer het kind om fysieke of psychische redenen niet in
staat is om naar school te gaan. De aanvraag tot vrijstelling moet worden
ingediend bij het Bureau Leerplicht.
Hoe voldoe je aan de leerplicht?
- Ouders moeten hun kind tijdig inschrijven bij een voor de leerplicht
erkende school. Een lijst van de scholen staat op
http://www.ea.aw/leerplicht.
- Kinderen moeten elke dag naar school gaan.
- Ook met thuisonderwijs kan u voldoen aan de leerplicht. Thuisonderwijs
organiseren kost echter heel wat voorbereidingen, inzet, tijd en geld.
De leerplichtambtenaren zullen controleren of de kinderen
daadwerkelijk onderwijs ontvangen. Het aanbieden van thuisonderwijs
moet voor de start van elk schooljaar aangevraagd worden bij Bureau
Leerplicht.
Kinderen moeten elke dag naar school gaan, ouders zijn er voor
verantwoordelijk dat dit ook gebeurt.
Mag ik mijn kind een dagje thuis houden?
Kinderen moeten elke dag naar school gaan. Ouders zijn er voor
verantwoordelijk dat dit ook gebeurt. Toch betekent dit niet dat u uw kind
onder bepaalde omstandigheden geen dagje thuis zou mogen houden, bv.:
bij ziekte van uw kind of bij bijzondere persoonlijke of familie
gebeurtenissen (zoals begrafenis, ongeval …)
- Deze toegelaten afwezigheden dient u wel steeds tijdig (vóór 9:00 uur)
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aan uw schoolhoofd mee te delen, die de afwezigheid en de reden van
de afwezigheid doorgeeft aan het Bureau Leerplicht.
- De leerplichtambtenaren zullen controleren of de afwezigheid van uw
kind toelaatbaar is. Meer informatie over toegelaten afwezigheden kan
u krijgen bij uw school of http://www.ea.aw/leerplicht.
Wie controleert de leerplicht?
De school registreert en geeft aan het Bureau Leerplicht door welke
leerlingen staan ingeschreven op hun school en welke leerlingen aanwezig
of afwezig zijn. De school en de leerplichtambtenaren zullen beide
controleren of u voldoet aan de leerplichtwet.
Overtreding van de leerplicht
Als de ouders zich niet aan de afspraken houden, kunnen ze een geldboete
verwachten.
- Een geldboete kan variëren van Awg. 250,00 tot Awg. 2.500,00
Meer informatie?
Voor meer informatie over leerplicht, kan u terecht op
http://www.ea.aw/leerplicht of kan u een e-mail sturen naar
leerplicht@ea.aw
DE SCHOOLVERZEKERING
Eén van de zaken die o.a. uit de contributie wordt betaald, is een
verzekering.
In principe dient iedere ouder/verzorger zelf de “medische kosten” van
zijn kind te betalen. Bovendien bent u aansprakelijk voor kosten die door
uw kind zijn veroorzaakt. Om deze redenen zullen veel ouders zelf dan
ook een verzekering hebben (bijv. bij een verzekeringsmaatschappij of via
de overheid), terwijl veel ouders een zogenoemde Aansprakelijkheid
Verzekering Particulier zullen hebben afgesloten. Om nu echter direct te
kunnen helpen als dat nodig is, heeft het schoolbestuur een soort “eerstehulp-bij-ongelukken-verzekering” afgesloten.
We hoeven dan niet op u te wachten, maar kunnen gelijk naar een dokter
o.i.d. Het is een “eerste-hulp-verzekering”, dat wil zeggen dat de eerste
kosten gedekt worden. Komen de kosten boven het
verzekeringsmaximum, dan zijn die kosten voor de ouders. Het maximum
is voor een dokter: Afl. 250,00 voor een tandarts helaas slechts Afl.20.00.
Kapotte brillen vallen niet onder de verzekering. Deze verzekering geldt
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echter alleen voor medische kosten door een ongeval onder schooltijd en
op het schoolterrein. Doordat wij de verzekering informeren, geldt de
verzekering ook tijdens buitendagen e.d. terwijl het naar school komen en
terug naar huis gaan ook wordt gedekt, mits langs de kortste en snelste
weg.

ONZE SCHOOLREGELS 2020-2021



SCHOOLREGELS Mon Plaisir College

1. ZORG DAT JE OP TIJD OP SCHOOL EN BIJ DE VOLGENDE LES BENT.
De klassenleerkracht controleert het klassenboek. Via een puntensysteem wordt bijgehouden hoe vaak een
leerling de schoolregels overtreedt. Bij een bepaald aantal punten, volgt automatisch aanmelden bij
nablijfmiddag.
2. ONDER SCHOOLTIJD MAG NIEMAND VAN HET SCHOOLTERREIN AF.
Je mag ook geen consumptie aanvaarden van voorbijgangers. Wij krijgen anders BV.glazen, flessen en lege
frio-bekers op het terrein. Bij overtreding van deze regel, kun je worden geschorst.
2. IN EEN VRIJ TUSSENUUR MAG JE HET SCHOOLTERREIN NIET VERLATEN.
Wie geen leerling of ex-leerling is, mag niet binnen de schoolhekken komen. Contact met
“vreemdelingen
voor het personeel” buiten het hek is onder schooltijd en in de pauze verboden.
3. VECHTEN OP SCHOOL MAG NIET, TERWIJL JE OOK NIET AAN DE SPULLEN VAN EEN ANDER MAG KOMEN.
Je kunt hiervoor worden geschorst.
4. OP HET SCHOOLTERREIN EN IN DE KLAS MAG NIET WORDEN GEKAUWD EN GEEN
CAP/PET/JAS/SWEATSHIRT WORDEN gedragen en is men behoorlijk gekleed: uniform en geen slippers
/ sandalen.
Overdreven “piercing” is ook verboden. Bij zowel de meisjes als de jongens is slechts één oorbel per
oor toegestaan.
5. SCHOOLBOEKEN EN ANDERE SPULLEN NEEM JE MEE IN EEN HARDE KOFFER OF STEVIGE RUGTAS.
5.1 Boeken moeten vervoerd worden in een stevige tas/rugtas. Van de leerling wordt verwacht dat de in
bruikleen verkregen boeken met zorg worden behandeld. De ouder(s)/ verzorger(s) zijn aansprakelijk voor
vermissing of beschadiging. In geval van beschadiging zal er een schadevergoeding betaald moeten worden.
Bij vermissing of zodanige beschadiging dat het boek niet meer kan worden gebruikt, een en ander ter
beoordeling van de daartoe bevoegde persoon in de directie, zijn de ouder(s) verplicht een nieuw exemplaar
zelf te bestellen.
6. IEDEREEN DOET MEE MET GYMNASTIEK, TENZIJ JE VAN TEVOREN EEN DOKTERSBRIEF
HEBT MEEGENOMEN. INDIEN JE TWEE KEER IN DE MAAND EEN GYMLES HEBT GEMIST, KRIJG JE EEN
OPDRACHT MEE.
Voor gymnastiek is het voorgeschreven blauwe T-shirt / zwarte gymbroek met de naam van de school er op
verplicht.
7. ALS JE DE KLAS WORDT UITGESTUURD (VOOR STRAF), GA JE NAAR DE DIRECTEUR.
Tijdens de les ga je niet met de leerkracht over je straf ‘discussiëren’.
8. ALS JE (OM WELKE REDEN OOK) EEN DAG NIET OP SCHOOL WAS, NEEM JE EEN BRIEFJE
MEE VAN JE OUDERS MET DE REDEN EN MOET JE ZELF JE HUISWERK UIT HET KLASSENBOEK
OVERNEMEN.

Als je een repetitie/overhoring gemist hebt, moet je (de leerling) zelf binnen een week een nieuwe afspraak
maken.
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GEMISTE REPETITIES EN OVERHORINGEN WORDEN BINNEN EEN WEEK, IN OVERLEG MET DE DOCENT, OP
EEN VOORAF VAST TE STELLEN MOMENT GEMAAKT, TENZIJ DE LEERKRACHT ANDERS BESLIST.
9. STOOR NOOIT DE LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN IN HUN WERK.
Dus: Loop tijdens vrije lesuren niet langs lokalen. Wees zo rustig voor de school dat de lessen niet gestoord
worden.
10. Afval en andere rommel gooi je in de drums die op het plein staan en niet ernaast. Iedereen moet
meehelpen om het schoolplein schoon te houden.
OPDRACHTEN OP HET MEDEDELINGENBORD DIENEN DIRECT TE WORDEN OPGEVOLGD.

12. Heb respect voor elkaar.
Op het MPC wordt pesten niet getolereerd. Wij respecteren elkaar. Ook het lichaam en de
eigendommen van elkaar; en ons taalgebruik is daaraan aangepast!
13. HEB RESPECT VOOR WAT VAN SCHOOL IS. LEERLINGEN DIE SCHADE TOEBRENGEN AAN HET GEBOUW
OF MEUBILAIR, MOETEN DE SCHADE VERGOEDEN.

14. Het uniform bestaat uit MPC poloshirt en een lange blauwe/zwarte jeans (broek). Ongepaste
kleding wordt bij de ouders gemeld en de ouder dient vervangende kleren zo spoedig mogelijk op
kantoor af te geven.
Op het schoolplein ben je altijd correct gekleed, dit geldt voor vrije uren, vieringen e.d. Geen
leggings, jeggings, broeken met gaten of onder de heupen waardoor onderbroek te zien is.
15. Bij ziekmeldingen moeten de ouders de leerlingen in het klaslokaal of de koffiekamer komen halen.
Leerlingen mogen niet buiten staan wachten op de ouders.
16. Het gebruik van cellphones, I-watch, Ipods, e.d. in de klas zonder toestemming, is verboden. Bij
overtreding wordt het mobiel/toestel afgepakt en kan een week of meer bewaard worden.
17. Zowel bij jongens als bij meisjes moet het haar aan de voorkant zodanig zijn dat het gezicht

geheel te zien is.
18. Het is verboden voor de leerlingen van het MPC alcohol, drugs, vuurwerk,
wapens of sigaretten (in welke vorm dan ook) op school bij zich te hebben.
Overtreding van bovenstaande afspraak kan leiden tot schorsing of verwijdering van school met
onmiddellijke ingang.
19. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de directie.

DE RAPPORTEN
Sinds het afgelopen schooljaar hebben wij 3 tussen- en 3 officiёle
rapporten ingepland. Ouders komen op de drie geplande ouderavonden de
tussenrapporten halen. Het 1e, 2e en overgangsrapport krijgen de leerlingen
mee naar huis.
Bijgevoegd treft u de data aan waarop de ouderavonden zijn gepland om
de tussenrapporten op te halen en de andere rapporten worden uitgedeeld.
U krijgt wel van de school t.z.t. een memo via uw kind. Dus vraag uw
kind regelmatig of er een brief van school is meegegeven. Uit ervaring
weten wij dat kinderen niet altijd brieven afgeven. Dat doen ze soms niet
eens bewust.
Alle ouders zijn ten allen tijde welkom op school, vooral ouderavonden.
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Rapportage

ouderavond

1e tussenrapport en ouderavond
1e rapport
2e tussenrapport en ouderavond
2e rapport
3e tussenrapport en ouderavond
Overgangsrapport

Datum

Tijd

27 okt. ‘20
18 dec. ‘20
18 feb. ’21
31 mrt. ‘21
26 mei ‘21
9 juli ‘21

7.00-9.00 p.m.
7.00-9.00 p.m.
7.00-9.00 p.m.

ONZE BIBLIOTHEEK
We hebben een aparte bibliotheekruimte op school, namelijk de ruimte
naast lokaal 28. Hierin staan de boeken voor Nederlands, Engels en
Papiamento. In de hogere leerjaren moeten de leerlingen boeken gaan
lezen voor het examen. Al is het bescheiden, wij geven door onze
bibliotheek de mogelijkheid om daaraan te voldoen. Elke week kunnen er
boeken worden geleend; deze boeken mogen dan twee (2) weken
gehouden worden om gelezen te worden. Houdt iemand de boeken langer
dan de toegestane 2 weken, dan moet hij/zij een boete betalen, die we
gebruiken om nieuwe boeken aan te schaffen.
BIJZONDERE DAGEN
Een paar keer per jaar gaan we met een klas, een leerjaar of zelfs de hele
school naar ergens buiten de school. Dit is bijvoorbeeld wanneer we
sportdag hebben of op buitendag gaan. Helaas denken sommige leerlingen
dan wel nog eens dat ze dan thuis kunnen blijven, maar dat mag dus niet.
Deze dagen zijn gewone schooldagen. De school is een
“vormingsinstituut”, zodat niet alle aandacht altijd alleen maar gericht is
op cijfers. Een goed voorbeeld van de vormende taak van onze school is
de kennismakingsdag voor de 1e-klassers. Deze komen immers van
verschillende scholen, maar wij willen ze het gevoel geven nu met z’n
allen leerling te zijn van het Mon Plaisir College. We hopen dat de
leerlingen zich dan beter thuis voelen wat misschien betere cijfers tot
gevolg heeft. Wilt u astublieft meehelpen ons deze vormende taak te laten
uitvoeren, door er op te letten dat uw kind ook juist op zulke dagen naar
school gaat.
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VAKKEN
In de Ciclo Basico worden de volgende vakken gegeven:
Nederlands, Engels, Spaans, Papiamento, Persoonlijke Vorming (PV),
Kennis van het Geestelijk Leven (KGL), Lichamelijke Opvoeding (LO),
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), Natuur en Techniek (N&T),
Wiskunde, Informatiekunde, Rekenen en Mentorstudieles (MSL).
In de Ciclo Avansa krijgen de leerlingen de volgende vakken:
Nederlands, Engels, Spaans, Papiamento, Lichamelijke Opvoeding,
Culturele en Kunstzinnige Vorming, Wiskunde, Natuurkunde,
Scheikunde, Biologie, Economie en Mangement & Organisatie,
Aardrijkskunde, geschiedenis, Godsdienst, Informatiekunde, Rekenen en
Mentorstudieles.
OVERGANGSNORMEN MAVO
DE CIJFERS
Per vak worden er per schooljaar 3 (drie) rapportcijfers toegekend, plus
een jaarcijfer. Bij de rapportcijfers wordt de schaal gehanteerd van de
cijfers 1 tot en met 10, met daartussen liggende cijfers met een decimaal;
bij het jaarcijfer wordt de schaal gehanteerd van het cijfer 1 tot en met 10.
Rapportcijfers worden gegeven in 1 (één) decimaal nauwkeurig, waarbij
alleen de eerste twee decimalen gebruikt worden ter afronding. Het
jaarcijfer wordt afgerond op helen, waarbij alleen de eerste decimaal
gebruikt wordt ter afronding.
Het jaarcijfer per vak wordt berekend volgens de formule:
R1+R2+R3
3
Als onvoldoendes worden gerekend de cijfers 1 t/m 5. Als onvoldoende
vak wordt aangemerkt het vak waarvoor een onvoldoende cijfer is
behaald.
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5 = 1 tekort
4 = 2 tekorten
3 = 3 tekorten
2 = 4 tekorten
Voor de duidelijkheid: proefwerken worden minstens een week van te
voren opgegeven, terwijl overhoringen onaangekondigd kunnen
worden gegeven.
Slotbepaling
De lerarenvergadering is bevoegd een leerling die 1 (één)
compensatiepunt te weinig heeft, alsnog te bevorderen, indien zij de
mening is toegedaan dat desbetreffende leerling in staat kan worden
geacht het eerstvolgende leerjaar met vrucht te volgen.
Bij de rapportbespreking wordt ook gekeken naar de persoonlijke
kwaliteiten van de leerlingen.
Persoonlijke kwaliteiten:
1. Concentratie
2. Inzet/ Motivatie
3. Werkordening en werkverzorging
4. Huiswerkattitude
5. Tempo
6. Sociaal gedrag
7. Omgaan met afspraken, regels en procedures
Projecten
Voor bepaalde vakken wordt het cijfer mede bepaald door projecten. Deze
projecten dienen afgerond en ingeleverd te zijn op de dag die door de
leerkracht is vastgesteld. Alle projecten zijn even belangrijk!
Bij het vak KGL is het maken en inleveren van projecten van belang!!!
Normen en voorwaarden
De normen die gehanteerd worden bij het nemen van de leerwegbeslissing
voor leerlingen aan het einde van leerjaar 1 en leerjaar 2 van de “ciclo
basico” zijn als volgt:
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Advies: ‘ciclo basico’ havo/ vwo of eind CB-2: havo-3
Een leerling krijgt advies van CB-1 naar CB-2 havo/vwo of van CB-2
naar havo-3 indien hij/zij voor de 12 vakken de volgende resultaten
heeft:
1. minimaal 90 punten en
2. geen onvoldoendes en
3. een voldoende voor rekenen
4. Minimaal 40 punten voor de vakken Engels, Nederlands, ASW, N&T,
wiskunde

Bevorderen
Een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar indien hij/zij
voor de 12 vakken de volgende resultaten heeft:
1.
2.
3.
4.

minimaal 72 punten, en
maximaal 3 onvoldoendes en
maximaal 4 tekorten en
geen jaarcijfer lager dan een 4 voor Nederlands of Engels of
wiskunde of
5. 71 punten: één vijf en de rest allemaal zessen, of
na besprekingsmarge: bevorderen
Bespreekmarge
Een leerling wordt besproken indien hij/zij voor de 12 vakken de
volgende resultaten heeft:
1.
2.
3.
4.

66 t/m 72 punten en
maximaal 4 onvoldoendes en
maximaal 4 tekorten en
geen jaarcijfer lager dan een 5 voor Nederlands, Engels of
wiskunde

Doubleren
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Een leerling blijft zitten in CB-1/CB-2 indien hij/zij voor de 12 vakken
de volgende resultaten heeft:
1. minder dan 66 punten en
2. niet eerder is blijven zitten of
na besprekingsmarge: doubleren
Advies LBO/ander schooltype
Een leerling kan aan het eind van CB-1 of CB-2 een advies krijgen om
naar het LBO of een ander schooltype te gaan indien hij/zij de volgende
resultaten heeft:
1. minder dan 65 punten, of
2. voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde , ASW, N&T, PV een
onvoldoende heeft.
Criteria voor bevordering derde leerjaar mavoscholen
Voor de berekening van het totaal aantal punten van de 14 vakken in het
derde leerjaar mavo wordt het cijfer per vak afgerond op een geheel getal.
De 14 vakcijfers hebben een gelijk gewicht in de beoordeling van de
studieprestaties van de leerlingen. Als een leerling aan alle onderstaande
voorwaarden voldoet wordt hij/zij naar het volgend leerjaar bevorderd.
Criterium
Onvoldoendes

Maximaal 4 onvoldoendes voor het totaal aantal
vakken

Tekorten

Maximaal 5 tekorten

Tot. aantal
punten

Het totaal aantal punten voor de 14 vakken is
minimaal 83

Ondergrens

Maximaal twee vijven (5) voorkomt in de vakken
Nederlands, Engels en wiskunde (indien een leerling
dit laatste vak in zijn profiel heeft).
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Geen jaarcijfer lager dan een 4, voor de overige
vakken van het profiel.
profielkeuze

Maximaal 2 vakken onvoldoendes in het gekozen
profiel en van deze twee vakken maximaal 2
tekorten.

Bespreking twijfelgeval voor bevordering naar ciclo avansa 2
Een leerling komt voor bespreking als twijfelgeval in aanmerking als
hij/zij aan alle voorwaarden voldoet:
Criterium
Onvoldoendes

Maximaal 4 onvoldoendes voor het totaal aantal
vakken

Tekorten

Niet meer dan 6 tekorten. Geen jaarcijfer lager dan een
4, voor de vakken van het profiel.

Vakken

Maximaal 2 vijven voor de vakken Nederlands, Engels
en wiskunde (indien de leerling het laatste vak in het
gekozen profiel heeft).

profielkeuze

Maximaal 2 vakken onvoldoendes in het gekozen
profiel en van deze twee vakken maximaal 2 tekorten.

Totaal aantal
punten

Het totaal aantal punten voor de 14 vakken ligt tussen
78 en 83 punten voor MAVO.

De normen voor bevorderen
Een leerling die voor het eerst een onvoldoende eindrapport krijgt en niet
in aanmerking komt voor bespreking, mag het jaar overdoen.
Een leerling die twee maal in hetzelfde leerjaar of twee achtereenvolgende
leerjaren heeft gedoubleerd, wordt verwezen naar een ander schooltype.
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