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Vereniging van ouders: oudercommissie@KAP-PSC.com. 
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Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
In dit vademecum geven wij u informatie over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op 
de Kolegio Alejandro Paula. Dit document bevat ook veel praktische informatie over de school. 
Voor actuele informatie kunt u onze website www.kap-psc.com raadplegen. 
Namens het gehele team van Kolegio Alejandro Paula wens ik u veel leesplezier en een prettig 
schooljaar 2022–2023! 

 
G.P.S. La Croes 
Rector a.i. Kolegio Alejandro Paula 
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1 Geschiedenis van het KAP 
 

Op 17 september 1941 begon het Peter Stuyvesant College - de oudste middelbare school op de 
Nederlandse Antillen - met 17 leerlingen. De oprichting van de school werd noodzakelijk door de 2e 
wereldoorlog, toen het contact met Nederland verbroken werd. De school werd opgezet als een 
zogenaamde A.M.S. met een A -en een B-afdeling, toegankelijk voor leerlingen in het bezit van het 
Mulo-diploma. In de loop der jaren werd de school omgezet in een vijfjarige H.B.S. naar Nederlands 
model. In 1950 werd de afdeling H.B.S.-C toegevoegd, die later werd omgezet in een Pedagogische 
Academie. 
In 1961 werd het Peter Stuyvesant College uitgebreid met een afdeling M. M. S. (=Middelbare 
Meisjesschool). In 1963 werd de eerste gymnasiumklas gevormd. Met de invoering van de 
mammoetwet kwam aan deze opzet een einde. In plaats van de diverse “oude” afdelingen werden 
twee nieuwe gevormd en wel de afdelingen het H.A.V.O. (hoger algemeen vormend onderwijs) en 
V.W.O. (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Het eerste eindexamen H.A.V.O. werd 
afgenomen in 1970, het eerste V.W.O. examen in 1974. Het examen voor volledig bevoegd 
onderwijzer werd aan het Peter Stuyvesant College voor het laatst afgenomen in 1972. 

 
Sinds 1 augustus 2011 heet het Peter Stuyvesant College: Kolegio Prof. Dr. Alejandro Paula. 
Dr. Alejandro 'Jandi' Paula was een Antilliaans politicus, socioloog, filosoof, schrijver en professor. 
Geboren in 1937 was hij van 28 december 1993 tot 31 maart 1994 premier van de interim regering 
van de Nederlandse Antillen. Tussen 1969 tot 1989 was hij directeur van het Nationaal Archief van 
de Nederlandse Antillen. Hij doceerde sociologie, filosofie en mensenrechten aan de Universiteit 
van de Nederlandse Antillen (UNA) van 1990 tot 2000 en was in deze tijd ook de rector magnificus 
van de UNA. Daarnaast gaf hij ook maatschappijleer op het Peter Stuyvesant College (PSC), dat sinds 
2011 zijn naam draagt en als Kolegio Alejandro Paula (K.A.P.) bekend staat. Hij was verder bekend 
van de vele publicaties die hij op zijn naam heeft staan. Hij schreef onder andere het 30 mei 1969 
rapport van de Commissie tot onderzoek van de achtergronden en oorzaken van de onlusten welke 
op 30 mei 1969 op Curaçao hebben plaats gehad en de boeken 1795: De slavenopstand op Curaçao 
(1994), Slavery in a Nutshell (1987) en The Cry of My Life (2005) en Pensamentunan djayera 
resonando den aktualidat; un kolekshon di di charla, diskurso, ponensia, remetido, entrevista i 
artikulonan di korant (2012). Dr. Alejandro ‘Jandi’ Paula overleed op 13 augustus 2018. 
De school heeft de laatste jaren een gemiddelde leerlingenpopulatie van zevenhonderd leerlingen 
en een personeelsbestand van ongeveer 75 personen. 



8  

2 Visie en Missie van het KAP 
Visie 

Het openbaar onderwijs op Kolegio Alejandro Paula richt zich op een brede vorming van leerlingen 
opdat deze zich kunnen ontwikkelen tot intellectueel vaardige, multi-inzetbare en sociaal weerbare 
wereldburgers in een snel veranderende multiculturele informatiesamenleving. Deze vorming 
vindt plaats op verschillende niveaus: 

- Intellectueel niveau, waarbij de leerling opgeleid wordt voor het behalen van het HAVO of VWO 
diploma. 

- Geestelijk niveau, waarbij waarden en normen1 centraal staan. 

- Sociaal-maatschappelijk en sociaal-emotioneel niveau, waarbij het doel is het vormen van 
evenwichtige, zelfstandige, proactieve, assertieve, verantwoordelijke burgers die gedisciplineerd 
met regels kunnen omgaan en die vanuit een maatschappijkritische houding een positieve bijdrage 
willen leveren aan de maatschappij. 

Missie 
Wij streven naar hoogwaardig onderwijs d.m.v. een gekwalificeerd team, waarbij de leerling 
centraal staat. Goed contact en samenwerking met de ouders is hierbij een voorwaarde. 

Voor wat betreft de didactische werkvormen en didactische hulpmiddelen gaan wij uit van de 
beginsituatie van de leerling waarbij we ook aansluiten bij de leerwensen en behoeften. Wij streven 
ernaar ons onderwijs bij de tijd te laten zijn zowel qua inhoud, materiaal als werkwijze aansluitend 
bij de verschillende leerstijlen. Dit houdt in dat het team regelmatig reflecteert over het eigen 
functioneren en oog heeft voor ontwikkelingen binnen het onderwijs. Verder willen wij de leerling 
een gezond pedagogisch-didactisch klimaat bieden waarin veiligheid, wederzijds respect, 
waardering, vertrouwen, samenwerking en een krachtige leeromgeving een prominente plaats 
innemen. Dit alles in een duidelijk gedefinieerde organisatie. 

Het uitgangspunt bij het organiseren van vormingsactiviteiten is dat deze zoveel mogelijk aan 
moeten sluiten bij de leef- en ervaringswereld van de leerlingen. Ook wordt er aandacht besteed 
aan de seksuele educatie van de leerlingen. 

De vormingsactiviteiten dienen zoveel mogelijk inpasbaar te zijn en aan te sluiten bij de bestaande 
begeleidings- en vormingsprogramma’s van de verschillende leerjaren. Deze programma’s 
behelzen voornamelijk introductiedagen, projectweken, studiedagen, sportuitwisseling, excursies 
en beroepskeuze-activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Bedoeld wordt dat leerlingen bewust gemaakt moeten worden dat er diverse waarden en normen systemen bestaan, maar dat er ook 

een gemeenschappelijke basis bestaat waar iedereen zich aan moet houden en respect moet hebben voor de verschillen met anderen. 
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De leiding van de school berustte bij: 

W. Meijer van 1941 - 1959 

drs. W. de Boer van 1959 - 1964 

K. J. van der Kolk van 1964 - 1966 

drs. M. J. Heitzman van 1966 - 1969 

drs. J. Hagg van 1969 - 1973 

F. Hollander van 1973 - 1981 

E. Getrouw van 1981 - 1991 

L. L. Bradshaw van 1991 - 1997 

C. F. Mercalina                                           van 1997 - 2000 

drs. J. W. Hanssen van 2000 - 2013 

drs. R. A. Sillé van 2013 - 2018 

M.M.R. Pereira-Isebia (a.i.) van 2018 - 2019 

drs. P.D.J. Lapeña Rojer-Burrichter vanaf 2019 

G.P.S. La Croes (a.i.) vanaf 10 augustus 2021 
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3 Bestuur en organisatie 
 

Het schoolbestuur 
 

School Kolegio Alejandro Paula (KAP) 

Onderwijs Openbaar Onderwijs, Dienst Openbare Scholen (DOS) 

Gegevens Dienst Openbare Scholen     Oranjestraat z/n, Willemstad, tel. 7240111 

Hoofd van Dienst DOS (a.i) Dhr. R. Römer, telefoon 7240111 

Functionaris HAVO/VWO Mw. C. Obispa , telefoon 7240111 

 
 

De inspectie van onderwijs 
De Inspectie van het onderwijs op Curaçao geschiedt door het Departement van Onderwijs. De 
onderwijsinspecteur A. van Zonneveld is namens de Inspectie toegewezen als contactpersoon van het KAP. 

 
Inspectie van Onderwijs APC-Plaza, Schouwburgweg 26, tel. 

4343771/4343772. 
 
 

De directie 
De rector van de school wordt geassisteerd door twee conrectoren. De taakverdeling van de directie is als 
volgt: 

Dhr. G.P.S. La Croes 

Rector (a.i.), voorzitter examencommissie, algemene zaken, financiën, personeelsbeleid, de contacten met 
de oudercommissie, het schoolbestuur, de inspectie, andere schooldirecties, en ook belast met onderhoud 
schoolgebouw en meubilair. 

Dhr. S. Cornelia 

Conrector voor de bovenbouw (H4, H5, V4, V5 en V6) en waarnemend rector. 
 

Dhr. Reinita 

Conrector voor de onderbouw (B1, B2, H3 en V3). 
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Organogram schoolorganisatie 
 
 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

4 Rechten en plichten 
 

De leerling, de ouders en de school hebben elk bepaalde rechten en plichten. Het bevoegd gezag 
omschrijft de rechten en plichten als volgt; 

Bevoegd gezag 

- Het bevoegd gezag draagt zorg voor de toelevering van de voorwaarden ter aanbieding van optimaal 
onderwijs aan de leerlingen die aan de school verbonden zijn. Het stuurt de scholen aan, monitort de 
ontwikkeling van de scholen en controleert of het onderwijs binnen de wettelijk vastgestelde kaders 
wordt aangeboden. 

School 
 

- De school zorgt voor een veilig klimaat waar de leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 
- De school stelt zich tot doel de aanwezige talenten van elke leerling maximaal te ontwikkelen. 
- De school ziet een goede relatie en samenwerking tussen ouders en school als een belangrijke 

voorwaarde. 
- De school is in de communicatie naar leerlingen en ouders transparant en respectvol. 
- Wetten en regels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt. 
- De school houdt de ouders regelmatig op de hoogte over de voortgang van het onderwijs en over de 

ontwikkeling van de leerling. 
- Indien er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling nodigt de leerkracht, mentor of de 

schooldirectie ouders uit op gesprek en/of bieden zij de mogelijk voor ouders om een gesprek aan te 
vragen. 

- Het leerling dossier is toegankelijk voor leraren en ouders. 

INTERN 
BEGELEIDING 

CONRECTOREN 
Onderbouw 
Bovenbouw 

DECANAAT 

MENTOREN 

RECTOR Administratie 
Onderwijs ondersteunend personeel 

Niet onderwijzend personeel 

LEERJAARCOORDNATOREN 
Sectieleiders 

DOCENTEN TEAM 
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Ouders 
 

- Ouders onderschrijven de uitgangspunten van de school, ook ten aanzien van de algemeen geldende 
fatsoensnormen, alsmede de gedrags- en schoolregels, zoals die staan beschreven in de schoolgids. 

- Ouders hebben een stimulerende en positieve houding ten opzichte van het onderwijs. 
- Ouders nemen waar mogelijk deel aan of zijn betrokken bij bijeenkomsten en activiteiten die de 

school organiseert. 
- De wetten en regels worden door ouders en leerlingen nageleefd (bv. de leerplichtwet) 
- Bijeenkomsten van de school worden, zoveel als mogelijk, door de ouders bezocht. 
- Ouders informeren de school tijdig in het geval van bijzonderheden. 
- Contact met mentoren is mogelijk tot uiterlijk 16.00 uur op werkdagen. 

 

Leerling 

- De leerling neemt deel aan het onderwijsaanbod. 
- De leerling staat open voor begeleiden en sturing om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 
- De leerling volgt de voorgeschreven gedrags- en schoolregels zoals omschreven staan in de 

schoolgids. 
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5 Klachtenregeling 
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6 Leerplicht  
 
 
 

 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR & SPORT 

 
 

 
UITVOERINGSORGANISATIE ONDERWIJS & WETENSCHAP 

De leerplichtlandsverordening is sinds 1 januari 1992 van kracht en is gebaseerd op het 
recht en de plicht van elke jongere om onderwijs te volgen. De leerplicht is gekoppeld aan leeftijd of 
diplomabezit. 
Om aan de leerplichtwet te kunnen voldoen, dient elke ouder/voogd een goed beeld te hebben van de 
inhoud en de gevolgen van de leerplicht. 

Inhoud 
De Leerplichtlandsverordening en de leerplichtverordening Curaçao bestaan uit een omschrijving van regels 
betreffende de verplichting van ouders/voogden om: 
A. Zijn/haar kind(eren) in te schrijven op een school; 
B. Ervoor zorg te dragen dat het kind alle dagelijkse lessen volgt. 

 

Regels voor Inschrijving 
Elke jongere is verplicht om naar school te gaan vanaf 1 augustus van het schooljaar dat volgt na de datum 
waarop hij/zij 4 jaar is geworden. Dit houdt in dat de ouder/voogd wettelijk verplicht is om de jongere tijdig 
in te schrijven op een school voor het schooljaar dat volgt nadat hij/zij 4 jaar is geworden. 
Deze wettelijke verplichting blijft van kracht tot het eind van het schooljaar waarin de jongere 18 wordt of 
tot hij/zij het diploma heeft behaald voor het VSBO (TKL of PKL), HAVO/VWO of een door de minister 
aangewezen gelijkwaardige, erkende opleiding. 
Deze wettelijke verplichting komt te vervallen op het moment dat de ouder /voogd kan aantonen dat hij/zij 
niet meer verantwoordelijk is voor de inschrijving van de jongere. 
Inschrijving gebeurt op school. 

 

Regels voor schoolbezoek 
Elke jongere is verplicht om het volledige onderwijsprogramma te volgen dat door de school wordt 
aangeboden. Een jongere die 12 jaar is of ouder kan persoonlijk worden aangesproken op ongeoorloofd 
schoolverzuim en spijbelen. 
Om toestemming te kunnen krijgen voor vrijstelling voor het volgen van onderwijs zijn de ouders en/of de 
voogd wettelijk verplicht een verzoek in te dienen bij de directeur van de school. 
Vrijstelling wordt verleend: 
1. als de jongere door lichamelijke of geestelijke omstandigheden verhinderd is om de school te bezoeken 
of bepaalde lessen te volgen; 
2. als bij ziekte van de jongere de directeur vanaf de eerste dag hiervan in kennis is gesteld door de 
ouder/voogd; 
3. indien door onvoorziene en bijzondere omstandigheden niet verplicht kan worden dat de jongere de 
school bezoekt en de ouder/voogd de directeur vanaf de eerste dag hiervan in kennis heeft gesteld. Dit ter 
beoordeling van de leerplichtambtenaar in overeenstemming van de sectordirecteur Onderwijs en 
Wetenschap van het ministerie. 

Voorbeelden van mogelijke vrijstelling vanwege onvoorziene en bijzondere omstandigheden zijn: 
– bij het huwelijk van een ouder/voogd, 
– bij overlijden van een ouder/voogd, 
– andere naar het oordeel van de leerplichtambtenaar en directeur belangrijke redenen, maar geen 
vakantieverlof. 
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4. indien om disciplinaire redenen de jongere de toegang tot de school is ontzegd; 
5. in geval een jongere het Land vertegenwoordigt bij een sport- of cultureel evenement wordt vrijstelling 
verleend zonder dat dit afgetrokken wordt van het aantal dagen waarbij deze jongere buiten de wettelijke 
vastgestelde schoolvrije dagen vrijstelling kan krijgen. 
6. ook in geval een jongere deel neemt aan een studiereis, wordt vrijstelling verleend zonder dat dit 
afgetrokken wordt van het aantal dagen waarbij deze jongere buiten de wettelijke vastgestelde schoolvrije 
dagen vrijstelling kan krijgen. Dit onder de voorwaarde dat de studiereis in nauwe afstemming met de 
onderwijsinspectie bepaald wordt. 

Procedure voor het verkrijgen van Vrijstelling van de Leerplicht 
1. De ouder/voogd van de jongere richt het verzoek, omkleed met redenen, aan de directeur van de 
school; 
2. De directeur voorziet het verzoek van schriftelijk advies; 
3. De ouder/voogd legt het verzoek, voorzien van het advies van de directeur, voor aan de 
leerplichtambtenaar bij de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) te Bon Biní Business 
Center, Schottegatweg Oost 10; 
4. De leerplichtambtenaar neemt een beslissing, deelt dit schriftelijk mee aan de ouder/voogd en stelt de 
directeur hiervan in kennis; 
5. Het aantal dagen waarbij de leerplichtige buiten de wettelijk vastgestelde schoolvrije dagen vrijstelling 
kan krijgen is bepaald op maximaal 5 dagen. 

Toezicht en Controle 
Teneinde te garanderen dat elke ouder/voogd zich aan de wetgeving houdt, heeft de Curaçaose overheid 
leerplichtambtenaren benoemd die belast zijn met het toezicht op de naleving van de leerplicht. Indien de 
leerplicht niet wordt nageleefd kunnen degenen die zich hieraan schuldig maken een boete of 
gevangenisstraf opgelegd krijgen. Betreffende straf of maatregel zal per afzonderlijk geval behandeld 
worden. 

Sociale Steun 
Ouders en of voogden die financieel minder draagkrachtig zijn, kunnen bij de overheid terecht voor steun 
voor wat betreft transport, schoolvoeding en schoolkleding voor schoolgaande jongeren. Schooltransport, 
schoolvoeding en schoolkleding zijn voorzieningen van de overheid en ouders kunnen daar derhalve geen 
rechten aan ontlenen. Men kan bij de directeur van de school terecht of bij het kantoor van de 
Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) voor meer informatie. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: OWCS. Communicatie en/of T: +599 9 732 42 48. 

Belangrijk Advies 
 

* Motiveer uw kind(eren) om met plezier naar school te gaan. Geef hen doorlopend de nodige steun zodat zij 
het goed doen op school en zodoende de school als positief blijven beleven. 

* Geef onze jongeren een goed voorbeeld door de leerplichtwetgeving naar behoren na te leven en stel bij 
problemen altijd de directeur en/of leerkracht in kennis 
* Blijf in contact met de school opdat u op de hoogte blijft van wat er op school gebeurt. Handel op een 
verantwoordelijke manier. Onze jongeren zijn onze eigen verantwoordelijkheid. 

 
Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van de Unit Leerplicht bij de 
Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur en Sport via telefoonnummer 723 4324 of 732 4278 of 732 4248. 

 
Leerplichtambtenaar verbonden aan het KAP Dhr. Isabella 
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7 Personeel 

Directie 
CROG Dhr. G.P.S. La Croes, rector glacroes@dos.edu.cw 
CORS Dhr. S. Cornelia, conrector bovenbouw scornelia@dos.edu.cw 
REIW Dhr. W. Reinita, conrector onderbouw wreinita@dos.edu.cw 

 

Schooladministratie 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 15.00 uur. 

Telefoon: 7374651 / 7369152 

Decanaat 
PERD mw. D. MIMIÉ-PEREZ kapdecanaat@dos.edu.cw 
AML mw. L. MARTIS - SAMBO kapdecanaat@dos.edu.cw 

 

Interne begeleiding 
MARR Mw. R. MARTIJN - ISENIA rmartijn@dos.edu.cw 
RAGS Mw. S. RAGHOEBIR sraghoebir@dos.edu.cw 

 
School Maatschappelijk werker 
ETTR Dhr. R. ETTIENNE rettienne@dos.edu.cw 

 

Docenten 
Aardrijkskunde 

 

GANM Mw. M. GANPAT-JANKIE lganpat@dos.edu.cw 

TRPS Mw. S. TROMP-PALM sotromp@dos.edu.cw 

 

Algemene Sociale Wetenschappen 
 

FRAG Mw. G. WORRELL-FRANCISCA gworrell@dos.edu.cw 
MINN Mw. N. MINGELI nmingeli@dos.edu.cw 

 

Bedrijfseconomie 
 

SPAJ mw. J. SPALBURG jspalburg@dos.edu.cw 
TROS mw. S. TROMP sutromp@dos.edu.cw 
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Biologie 
 

MEUY mw. Y. v. d. MEULEN ymartha@dos.edu.cw 
PHEJ mw. J. PHELIPA jphelipa@dos.edu.cw 
SATM mw. M. SATUMALAY-WALLÉ msatumalay@dos.edu.cw 
WEDR mw. R. WEDERFOORT rwederfoort@dos.edu.cw 

 

BV2 Tekenen / BV3 Handvaardigheid / CAV1/2 Culturele en Artistieke Vorming 1 en 2 
 

ANAA mw. A. ANASTATIA aanastatia@dos.edu.cw 
BOEE mw. E. BOERLEIDER eboerleider@dos.edu.cw 
COMQ dhr. Q. COMENENCIA qcomenencia@dos.edu.cw 
HEIF dhr. A. P. A. HEIJDENS aheidens@dos.edu.cw 

 
 

Drama 
 

MONH dhr. H. MONTE hmonte@dos.edu.cw 
 

Duits 
 

TEUW dhr. W. TEUBEN wteuben@dos.edu.cw 
 
 

Economie 
 

ADOF dhr. F. ADONIS fadonis@dos.edu.cw 
SPAJ mw. J. SPALBURG jspalburg@dos.edu.cw 
TROS mw. S. TROMP stromp@dos.edu.cw 

 

Engels 
 

BAKS mw. S. A. FABIAS - BAK sbak@dos.edu.cw 
DALL mw. L. DALNOOT ldalnoot@dos.edu.cw 
ROJS mw. S. D. ROJER srojer@dos.edu.cw 
CHEJ mw. J. CHEUK ALAM jtjongayong@dos.edu.cw 

 
 

Frans 
 

HENN mw. N. HENRIETTA nhenrietta@dos.edu.cw 
HORU mw. U. HORCK chorck@dos.edu.cw 

 

Geschiedenis 
 

MINN mw. N. MINGELI nmingeli@dos.edu.cw 
VISM dhr. M. VISSER mvisser@dos.edu.cw 
VLIW dhr. W. VLINKERVLEUGEL wvlinkervleugel@dos.edu.cw 
FRAG mw. G. WORRELL-FRANCISCA gworrell@dos.edu.cw 
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PWS 
 

BERJ    mw. J. BERGISCH-TAI TIN TSOI jbergisch@dos.edu.cw 
FRAG    mw. G. WORRELL-FRANCISCA gworrell@dos.edu.cw 
TROS  mw. S. TROMP sutromp@dos.edu.cw 

 
 

Informatica 
 

LMOE mw. L. MOESKER lmoesker@dos.edu.cw 
OSEE mw. E. RICHARDSON- OSEPA erichardson@dos.edu.cw 

 
 

KUV (Kunstvak) 
 

ANAA mw. A. ANASTATIA aanastatia@dos.edu.cw 
HEIF Dhr. F. HEIJDENS aheijdens@dos.edu.cw 

 
 

Lichamelijke opvoeding 
 

BOEA dhr. A. BOELBAAI aboelbaai@dos.edu.cw 
GIJS mw. L. GIJSBERTHA lgijsbertha@dos.edu.cw 
RUML dhr. L. RUMAY lrumay@dos.edu.cw 

 

Muziek 
 

DOPA dhr. A. DOPWELL adopwell@dos.edu.cw 
 

Natuurkunde 
 

SATM mw. M. SATUMALAY-WALLÉ msatumalay@dos.edu.cw 
VROA mw. A. VROLIJK avrolijk@dos.edu.cw 
ZONJ dhr J. C. P. van ZON jvanzon@dos.edu.cw 

 

Nederlands 
 

CALJ mw. J. E. CALDERA-WICHERTS jcaldera@dos.edu.cw 
FRAM mw M. FRASER mfraser@dos.edu.cw 
MANJ mw. J. MANOE jmanoe@dos.edu.cw 
RITM mw. M. RITVELD-WOLFF mritfeld@dos.edu.cw 
KIRIL mw. L. KIRINDONGO lkirindongo@dos.edu.cw 

 
 

Papiamentu 
 

BILM mw. M. BILKERDIJK-ISENIA mbilkerdijk@dos.edu.cw 
MADE dhr. E. MADURO emaduro@dos.edu.cw 
PIAS mw. S. PIAR-LOUISA spiar@dos.edu.cw 
SAML mw. L. MARTIS - SAMBO lmartis@dos.edu.cw 
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Scheikunde 

 

 
 

Spaans 
 

ACUY Mw. Y. ACUÑA GUERRA yacunaguerra@dos.edu.cw 

HORU Mw. U. HORCK chorck@dos.edu.cw 
ISAD dhr. D. ISABELLA disabella@dos.edu.cw 
DORV mw. V. DORAN vdoran@dos.edu.cw 

 

Techniek 
 

HEIF dhr. A. P. A. HEIJDENS aheijdes@dos.edu.cw 
 

Verzorging 
 

PHEJ mw. J. PHELIPA jphelipa@dos.edu.cw 
 

Wiskunde 
 

CASA mw. A. J. de CASTRO-ABRAHAM acastro@dos.edu.cw 
HODN dhr. N. R. HODGSON nhodgson@dos.edu.cw 
MARA mw. A. MARTODIKROMO amartodikromo@dos.edu.cw 
OBIR dhr. R. OBISPO robispo@dos.edu.cw 
SEWX Mw. X. SEWPAL xsewpal@dos.edu.cw 
WEDR Mw. R. WEDERFOORT rwederfoort@dos.edu.cw 

 

Technisch onderwijsassistenten 
 
 

SCHV dhr. V. SCHMIDT  vschmidt@dos.edu.cw 
TWED dhr. D. TWEEBOOM dtweeboom@dos.edu.cw 
ZIMG Mw. G. ZIMMERMAN gzimmerman@dos.edu.cw 

 

Rooster 
FINE mw. E. FINIES efinies@dos.edu.cw 

BERJ mw. J. N. L. BERGISCH-TAI TIN TSOI jbergisch@dos.edu.cw 
ROOV mw. V. ROOI vrooi@dos.edu.cw 
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8 Inrichting onderwijs 
 

Instructietaal 
Op het KAP is Nederlands de instructietaal. 

 
 

Lestijden (normaal rooster):    
1e lesuur 07. 30 - 08. 15 
2e lesuur 08. 15 - 09. 00 
3e lesuur 09. 00 - 09. 45 
4e lesuur 09. 45 - 10. 30 
Pauze 10. 30 - 10. 55 

5e lesuur 11. 00 - 11. 45 
6e lesuur 11. 45 - 12. 30 
7e lesuur 12. 30 - 13. 15 
8e lesuur 13. 15 - 14. 00 
9e lesuur 14. 00 - 14. 45 

 
Lestijden (verkort 35-minuten rooster): 

1e lesuur 07. 30 - 08. 05 
2e lesuur 08. 05 - 08. 40 
3e lesuur 08. 40 - 09. 15 
4e lesuur 09. 15 - 09. 50 
Pauze 09. 50 - 10. 15 

5e lesuur 10. 15 - 10. 50 
6e lesuur 10. 50 - 11. 25 
7e lesuur 11. 25 - 12. 00 
8e lesuur 12. 00 - 12. 35 
9e lesuur 12. 35 - 13. 10 

 
Vijf minuten voor het begin van het eerste en het vijfde lesuur gaat er een bel die aangeeft dat men 
zich naar het lokaal moet begeven. Bij de tweede bel begint de les. Alle andere lesuren gaat slechts 
één bel en dienen de leerlingen zich zo snel mogelijk naar hun volgende lokaal te begeven zodat de 
volgende les kan beginnen. 

Aantal klassen per afdeling 
 

BAVO-1: 4 klassen VWO-3: 2 klassen 

BAVO-2: 5 klassen VWO-4: 1 klas 

HAVO-3: 4 klassen VWO-5: 2 klassen 

HAVO-4: 6 klassen VWO-6: 2 klassen 

HAVO-5: 5 klassen   
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Lessentabel 
 

LESSENTABEL ONDERBOUW 
 
 

Vak: Klas: 

 Vak/afk B1 B2 H3 V3 

aardrijkskunde ak 2 2 2 2 

drama dr 1*    

economie ec   2 2 

engels en 2 3 3 3 

frans fr  3 3 3 

geschiedenis gs 2 2 3 3 

BV2 (Tekenen) bv2  2   

BV3 (Handvaardigheid) bv3   2 2 

informatica in 1    

lichamelijke opvoeding lo 2 2 2 2 

mentoruur mn 2 2 2 2 

muziek mu 1*    

natuurkunde na  3 2 2 

nederlands ne 4 4 4 4 

papiamentu pa 4 2 2 2 

spaans sp 2 3 2 2 

scheikunde sk   2 2 

Techniek tn 3    

verzorging vz  2   

wiskunde wk 4 4 4 4 

Taalverrijkend Nederlands tvn 1 1   

rekenonderwijs rek 1 1   

biologie bi 3  2 2 

Totaal: 34 36 37 37 

*: de helft van het schooljaar 1 uur drama, de andere helft 1 uur muziek 
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LESSENTABEL BOVENBOUW HAVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESSENTABEL BOVENBOUW HAVO: 
  HAVO-4 HAVO-5 
Vak Periode 1+2 Periode 3+4 Periode 1+2 Periode 3 
NE 4 4 5 5 
EN 3 3 4 4 
PA 3 3 2 2 
ASW 3 3     
CAV1 2 2     
LO 2 2 2 2 
AK 4 4 5 5 
BI 4 4 5 5 
DU 3 3 3 3 
EC 4 4 5 5 
FA 4 4 4 4 
GS 4 4 4 4 
IN 3 3 4 4 
KUV 4 4 5 5 
BE 4 4 4 4 
NA 4 4 5 5 
SK 4 4 4 4 
SP 4 4 4 4 
WA 4 4 4 4 
WB 5 5 5 5 
MN 1 1 1 1 
TVN 1 1     
RK 1 1     
SSV 1 1 1 1 
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LESSENTABEL BOVENBOUW VWO: 
  V4 V5 V6 
Vak Periode 1+2 Periode 3+4 Periode 1+2 Periode 3+4 Periode 1+2 Periode 3 
NE 3 3 4 4 4 4 
EN 2 2 3 3 4 4 
PA 3 3 2 2 2 2 
ASW 2 2 2       
CAV1 2 2   2     
LO 2 2 2 2 2 2 
AK 3 3 4 4 4 4 
BI 3 3 3 3 4 4 
DU   3 3     
EC 3 3 4 3 4 4 
FA 3 3 3 3 4 4 
FA1 3 3 3 3   
GS 3 3 3 3 4 4 
IN 3 3 3 3 4 4 
KUV 3 3 3 3 3 3 
BE 3 3 3 3 3 3 
NA 3 3 3 3 4 4 
SK 3 3 3 3 4 4 
SP 3 3 3 3 3 3 
SP1 3 3 3 3   
SPH     3 3  3  3 
WA 3 3 3 4 4 4 
WB 3 3 4 4 5 5 
MN 1 1 1 1 2 2 
TVN 1 1 1 1     
RK     1 1     
SSV 1 1 1 1     
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9 Zorg in de school 
 
 

De zorgstructuur omvat de gehele ondersteuning die de leerling wordt aangeboden vanaf het moment van 
inschrijving op de school. In onderstaand schema staat beschreven hoe de zorglijn en zorgverantwoording binnen 
de school verloopt. Het intern zorgteam bestaat uit Ib’er(s), Remedial Teacher(s), Leerjaarcoördinator(s) decanen 
en studiebegeleiders. De zorg wordt aangestuurd door de Ib’er. 

 
 
 

 
 

Leerling zorg en begeleiding 
Onze school kent een zorg/begeleidingsaanbod dat bestaat uit activiteiten die tot doel hebben de leerling steun 
te bieden voor het behalen van goede schoolprestaties. Vanaf klas 1 tot en met de eindexamenklas wordt er 
primaire hulp en ondersteuning geboden op het gebied van begeleiding van het leerproces, het keuzeproces en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Deze basisondersteuning en begeleiding valt onder de 
eerstelijnszorg en gebeurt door de vakleerkrachten en de klassenmentoren en in bepaalde gevallen bijgestaan 
door de studie-assistent. 

De mentor 
 

Voor alle klassen geschiedt de begeleiding via ingeroosterde begeleidingslessen in de onderbouw en 
mentorlessen in de bovenbouw. 

De mentor is de spil in de begeleiding. Hij/zij verleent de eerste opvang en begeleiding aan de leerlingen. De 
mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en de vakdocenten. Daarnaast zal de mentor de 
leerlingen gedurende het hele schooljaar volgen in hun studievorderingen. De mentor heeft ook als taak de sfeer 
in de klas te stimuleren en staat open voor de persoonlijke problemen van de leerlingen, bv. door het schenken 
van aandacht aan het pestprotocol. 

Leerlingen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in hun onderwijsleerproces komen in aanmerking voor 
extra interne hulp en begeleiding. Deze begeleiding valt onder de tweedelijnszorg. Via een aanmeldingsformulier 
worden deze leerlingen door de mentor aangemeld voor deze vorm van begeleiding. 
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De vakdocent: 
 

Hij/zij is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke begeleiding van de leerling. 

Studie-assistent: 

Leerlingen die moeite hebben met bepaalde aspecten van een vak krijgen extra ondersteuning van de studie- 
assistent, mw. Mutueel. Deze ondersteuning is gericht op de stof die behandeld is in de les. De studie-assistent 
is ook belast met het beheren van de studieruimte. De aanmeldingen naar de studie-assistent verlopen via de 
interne begeleiders en conrectoren. 

De coördinatoren: 
 

De school beschikt over coördinatoren voor de verschillende leerjaren en afdelingen. 

De coördinator werkt nauw samen met de mentoren en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs 
binnen dat leerjaar of afdeling. De coördinator ondersteunt de mentoren, zo nodig vakdocenten en onderhoudt 
contacten met de afdelingsconrector en de decaan. 

De coördinatoren van het schooljaar 2021-2022 zijn: 
 

LEERJAAR COORDINATOR EMAIL 

BAVO 1 mw. J. Cheukalam Jtjongayon@dos.edu.cw 

BAVO 2 dhr. W. Teuben wteuben@dos.edu.cw 

HAVO 3 & VWO 3 mw. L. Sambo lmartis@dos.edu.cw 

HAVO 4               dhr. D. Isabella         disabella@dos.edu.cw 

HAVO 5 mw. Y. v.d. Meulen ymartha@dos.edu.cw 

VWO 4 & VWO 5 dhr. A.P.A. Heijdens aheidens@dos.edu.cw 

VWO 6 mw. J.E Caldera- Wicherts jcaldera@dos.edu.cw 
 

 
Deze coördinatoren verzorgen samen met het zorgteam en de klassenleraren/mentoren de begeleiding, 
beroepenvoorlichting en andere activiteiten (bv. studiedagen) van die afdeling. 

De Interne Begeleiders (IB-er): 
Voor de tweedelijnszorg beschikt de school over speciaal opgeleide docenten die naast hun lesuren extra hulp 
en begeleiding bieden aan de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Het gaat hier om leerlingen met leer- 
en gedragsproblemen die door een kortdurende begeleiding en of training op het gebied van planning, 
leerstrategieën en efficiënte studie-aanpak, geholpen kunnen worden. Deze hulp wordt individueel of in kleine 
groepjes gegeven. 

Tevens bieden de IB-ers ondersteuning aan de docenten die betrokken zijn bij het onderwijsleerproces van deze 
leerlingen. De RT-er werkt ook preventief door het tijdig signaleren van leer- en gedragsproblemen. Dit gebeurt 
door het klassikaal of individueel afnemen van bepaalde toetsen en vragenlijsten. 
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De Interne Begeleiders van onze school zijn: 
 
Interne Begeleider 

 
Email 

R. Martijn rmartijn@dos.edu.cw 

S. Raghoebir sraghoebir@dos.edu.cw 

 
RT 

 

S. Raghoebir sraghoebir@dos.edu.cw 
 
 

Het decanaat 
Naast de mentor speelt de decaan mw. Mimié-Perez een belangrijke rol bij het maken van studiekeuzes door 
leerlingen. De decaan is verantwoordelijk voor de havo/vwo loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Dit houdt 
o.a. in het opzetten en uitvoeren van keuzeprogramma’s, testen, oriëntatie op studie en beroep en het oproepen 
van leerlingen voor individuele gesprekken waarbij de profielen en o.a. instroomeisen van het hoger onderwijs 
aan bod komen. Leerlingen kunnen ook zelf een gesprek aanvragen met een decaan. 

Ook onderhoudt de decaan contacten met scholen en instanties die betrokken zijn bij de keuzebegeleiding en 
instroom van leerlingen. Vanuit het decanaat worden studie en beroepen voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd met studerende ex-leerlingen en ervaren mensen uit de praktijk. In het decanaat staan computers 
met programma’s over beroepskeuze waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. 

In sommige afdelingen heeft de leerling een keuzemogelijkheid voor bepaalde vakken. Deze keuze moet voor 
het eind van het schooljaar gemaakt worden en doorgegeven worden aan de betreffende conrector. Zie verder 
PTO H3/V3 en PTA V4 en V5. 

 
Decaan Email 

Mw. D. Mimié-Perez kapdecanaat@dos.edu.cw 

Mw. L. Martis-Sambo kapdecanaat@dos.edu.cw 
 

 
Het interne zorgteam 
Het zorgteam is belast met de begeleiding van bijzondere, meer complexe gevallen. Het gaat hier om leerlingen 
met complexe problemen zoals faalangst, adhd, autisme, psychische problemen en andere elementen die hun 
studieresultaten kunnen beïnvloeden. 

De schoolmaatschappelijk werker (SMW): 
De schoolmaatschappelijk werker is verbonden aan onze school. De hulp die aan de leerlingen verleend wordt, is 
gericht op problemen van psychosociale aard, die het leerproces belemmeren of de persoonlijke ontwikkeling 
ongunstig beïnvloeden. De behandeling en begeleiding die gegeven wordt, geschiedt zowel individueel als in 
kleine groepjes. 

De SMW onderhoudt nauw contact met docenten/begeleiders binnen de school, en ook met ouders en externe 
instanties. De SMW is dhr. R. Ettienne. 
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Procedure/werkwijze binnen de leerlingzorg 
De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Als blijkt dat een leerling een probleem heeft dat niet aangepakt 
kan worden onder de begeleidingslessen, dan verwijst de mentor deze leerling door voor begeleiding naar een 
IB-er. Dit kan ook op verzoek van de ouders of door de directie. De mentor is degene die contact met de ouders 
onderhoudt. Indien wenselijk, kunnen de ouders via de mentor een afspraak maken met de begeleider van hun 
kind en omgekeerd kan de begeleider via de mentor contact opnemen met ouders. 

Dyslexie beleid: 
 

Leerlingen met dyslexie hebben ernstige lees- en spellingsproblemen. Deze problemen vormen een belemmering 
bij de studie, door bv. een laag leestempo, waardoor opdrachten en proefwerken niet binnen de vastgestelde tijd 
kunnen worden gemaakt. Soms maken ze ook veel spelfouten. 

Bij leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexie verklaring van een deskundige volgt de school de volgende 
procedure. Deze leerlingen ontvangen van de directie een “dyslexiebrief/kaart” en moeten deze altijd bij zich 
hebben. Deze kaart geeft aan dat deze leerling in aanmerking komt voor extra faciliteiten, welke faciliteiten dit 
zijn en de rechten en plichten van de leerling. 

De aangeboden faciliteiten zijn zoveel mogelijk conform het advies van de deskundige en gebaseerd op de 
behoefte van de leerling. Daarnaast is de toekenning van faciliteiten ook afhankelijk de criteria die de school 
hanteert en de wettelijke bepalingen. Aspecten als lesbezoek, participatie in de les en huiswerkgedrag spelen 
hierbij een belangrijke rol. 

Leerlingen uit de eindexamenklassen die op basis van een stoornis en bovengenoemde criteria in aanmerking 
komen voor bepaalde compenserende faciliteiten, maken alle examens in een “zorglokaal”. Belangrijk is wel dat 
zorgfaciliteiten alleen gegeven kunnen worden op basis van geldige deskundigenverklaringen die uiterlijk 24 
augustus ingeleverd moeten worden. Verklaringen die ná 31 augustus worden ingediend, kunnen niet meer in 
behandeling genomen worden in het lopende schooljaar.  

 

Externe ondersteuning 
Als de ondersteuning op eerste- en tweedelijnsniveau niet toereikend is, kan de school gebruik maken van extra 
ondersteuning van het schoolextern adviesteam. (SMAT), die leerzorg biedt op derdelijns niveau. Het SMAT 
vormt een schakel tussen de school en externe zorg verlenende instanties en specialisten. Het SMAT is een 
multidisciplinair team van professionals (waaronder de leerplichtambtenaar) die vanuit verschillende 
disciplines samenwerken met de scholen. De school hanteert een nauwe samenwerking met de 
leerplichtambtenaar (zie hiervoor het verzuimprotocol F5). 
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10 Toelating en bevordering  
 

Toelating van leerling leerlingen tot het KAP  
 

Algemeen 

Een leerling afkomstig van een andere school wordt toegelaten tot het leerjaar waarin hij/zij door de vorige 
school zou zijn geplaatst. 

Tot het eerste jaar basisvorming 

Een centrale normeringscommissie stelt de normen op voor toelaatbaarheid van leerlingen die de basisschool 
verlaten. Een centrale toelatingscommissie toetst de resultaten van alle leerlingen die de basisschool verlaten 
aan de centrale normen. 

De toelating is gebaseerd op: 

● de resultaten behaald bij de EFO toets op rekenen, Papiaments en Nederlands. Deze EFO toets wordt 
opgesteld en genormeerd door ETE. De EFO toets staat onder supervisie van het Ministerie van Onderwijs. 

● het advies van het hoofd van de basisschool. 
 
 

Tot het tweede jaar basisvorming: 

Leerlingen afkomstig van vsbo-scholen die het eerste jaar basisvorming uitstekend hebben doorlopen, komen in 
aanmerking in het tweede jaar basisvorming op het KAP in te stromen. Hierover beslist de docentenvergadering 
van de afleverende school onder voorzitterschap van de directeur. Tevens moet een gemiddelde van 7,5 of hoger 
behaald zijn op alle rapporten en op het eindrapport minimaal een 7,5 voor wiskunde, een 7,5 voor Engels en 
een 7,5 voor Nederlands. Een leerling die door de docentenvergadering van het eerste jaar basisvorming op het 
vsbo bevorderd is naar havo krijgt zonder meer plaatsing in het tweede jaar basisvorming op KAP indien er plaats 
is. 

 
Toelating van leerlingen met H5-diploma tot VWO 5 

● Leerlingen die niet gedoubleerd hebben in H4 en H5 worden automatisch toegelaten; 
● Leerlingen die eenmaal gedoubleerd hebben in H4 of H5 en de leeftijd van twintig jaar nog niet hebben 

bereikt bij de start van het schooljaar worden ook toegelaten; 
● Een intakegesprek en motivatiebrief vormen onderdeel van de toelatingseisen. 
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Bevordering en bevorderingsnormen 
De normen per leerjaar worden gepubliceerd op de website van de school (www.kap-psc.com). Hierop vindt u 
het Programma van Toetsing in de Onderbouw (PTO): voor Bavo-1, Bavo-2, Havo 3 en Vwo 3. 

Tevens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in de bovenbouw: voor Havo-4, Havo-5, Vwo-4, Vwo-5 
en Vwo-6. 

Verwijderingsnormen 
Algemene tekst uit de PTO en/of PTA, zie het betreffende leerjaar voor de regels daarvan: 
 
VERWIJDERINGSNORMEN  
  

1. Een leerling mag slechts éénmaal doubleren in hetzelfde leerjaar.  
21. Een leerling mag slechts éénmaal doubleren in de onderbouw (klas 1 t/m 3).  

Uitzondering: Een leerling die eenmaal in de Basisvorming gedoubleerd heeft en vervolgens in V3 geen 
overgangsrapport krijgt (noch naar H4 noch naar V4) wordt in H3 geplaatst.  

22. Een leerling mag slechts éénmaal doubleren in de voorexamenklassen (H4, V4 of V5).  
23. Voor een leerling die niet toelaatbaar is, maar via DOS, moet worden aangenomen, geldt het volgende: indien de 

betreffende leerling aan het eind van het schooljaar geen overgangsrapport heeft, beslist de bevorderingsvergadering 
over verwijdering of doubleren. Deze beslissing is bindend.  

24. Voor leerlingen die met een VSBO-diploma instromen in havo-4 geldt een verwijderingsnorm. Deze luidt als volgt: 
alleen leerlingen zonder overgangsrapport die in de reguliere bespreekruimte komen, mogen eventueel doubleren 
(zie tabel 3 Bevorderingsnorm Havo-4 op pagina 8). Leerlingen zonder overgangsrapport die buiten de 
bespreekruimte vallen, worden automatisch van school verwijderd.  

  
Wanneer er redenen zijn die buiten de leerling liggen die de prestaties nadelig hebben beïnvloed, kan worden afgeweken 
van deze verwijderingsnorm. Er moet van tevoren een aanvraag bij de directie worden ingediend Om af te wijken van de 
verwijderingsnormen moet 2/3 deel van de uitgebrachte stemmen van de bevorderingsvergadering voor zijn.  
Voor informatie hiervoor verwijzen we naar de aanleverende VSBO-school, uitgaande van de CVC-regel. 
 
 
Regeling van vrijstellingen 
Zie hiervoor ook de PTA. De tekst uit de Wet: 
 
§ 13 Vrijstellingen (zie artikel 47, bewijs van vrijstelling en bewijs van kennis). 
Alleen de officiële vrijstellingen gelden. 
Voor een vak met een CSE (centraal schriftelijk examen) krijg je een vrijstelling als je eindcijfer 7 of hoger is én zowel 
het SE-gemiddelde (schoolexamens) als het CSE cijfer 6,0 of hoger is. it wordt uitgedrukt in een zogenaamd ‘Bewijs 
van Kennis’, dat is uitgereikt aan alle niet-geslaagde kandidaten aan het einde van het schooljaar 2020-2021. 
Voor vakken zonder CSE, kun je voor een vrijstelling kiezen als je afgeronde cijfer een 6 is. Het betreft nu nog de 
vakken ASW, Rekenen en het profielwerkstuk voor Havo-5 en Vwo 6. Bedenk wel dat de cijfers van ASW en het 
profielwerkstuk meetellen in het combinatiecijfer. Een 7 voor het combinatiecijfer levert 1 compensatiepunt op: het 
is dus de moeite waard je cijfer te verbeteren!  
Heb je geen vrijstelling voor een vak, dan doe je dus alle SE’s opnieuw, dus ook de praktische opdrachten, 
behalve de handelingsdelen. 
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11 Schoolaangelegenheden 
 

Inschrijving  

De leerling levert ter invulling van het formulier met persoonsgegevens één pasfoto in en papieren waaruit blijkt 
dat hij/zij toelaatbaar is in het leerjaar waarvoor hij/zij ingeschreven wil worden. Indien hij/zij van een andere 
H/V school afkomstig is, geldt dat hij geplaatst wordt in het leerjaar waar hij/zij op zijn/haar vorige school 
geplaatst zou worden. Tijdens het einde van het schooljaar levert de leerling het aan hem/haar verstrekte 
‘Controle Naam gegevens’-formulier in, om te kunnen controleren of alle informatie nog correct is.  
Nieuwe leerlingen kunnen zich in de eerste helft van het schooljaar gewoon inschrijven. Na januari zal er gekeken 
of er bijzondere omstandigheden zijn waarom de leerling wil inschrijven en zal in overleg met DOS een beslissing 
worden genomen. 

Adreswijziging 
Bij adreswijziging gedurende het lopende schooljaar, dienen het nieuwe adres en telefoonnummer zo spoedig 
mogelijk aan de administratie en de mentor doorgegeven te worden. 

Correspondentie 
Brieven van ouders 

Verzuim: in geval van verzuim dient, op de eerstvolgende schooldag, een brief te worden ingeleverd in de 
brievenbus bij de conrector met de datum en reden van verzuim, naam en klas. Deze “ziektebrief” is te 
downloaden van de schoolwebsite. Brieven en afmeldingen kunnen ook per e-mail gestuurd worden aan 
secretariaatkap@dos.edu.cw. Alle overige brieven van ouders dienen persoonlijk aan de conrector (indien 
afwezig, aan de administratie) te worden overhandigd. 

Contactmogelijkheid met de schooldirectie: Daarvoor bestaat het emailadres: info.kap.vo@dos.edu.cw 

Verzekeringen 
De leerlingenverzekering, te weten de Persoonlijke Ongevallenverzekering en Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering, is door het schoolbestuur (DOS) bij de verzekeringsmaatschappij ENNIA 
afgesloten. Deze polis is bij de conrector in ter inzage. 

Schadeformulier 
Bij een ongeval dat valt onder de schoolongevallenverzekering dient bij de administratie of betreffende 
conrector een schadeformulier ingevuld te worden. Op dit schadeformulier worden oorzaak, plaats, datum en 
gevolgen van het ongeval ingevuld en dit wordt ondertekend door de rector of conrector. Met dit formulier kan 
de leerling terecht bij de behandelende arts en eventueel de apotheek voor de benodigde medicijnen, nadat de 
leerling daartoe van de school garantiebrieven heeft ontvangen. 

 

Lockers 
De huurprijs bedraagt Naf. 25,00 per jaar. Indien de locker aan het eind van het schooljaar in oorspronkelijke 
staat is, krijgt de leerling Naf. 5,00 terug bij inlevering van de sleutel. Verlies van de sleutel kost Naf. 10,00 en 
ook het verlies van de borgsom. Als ook de reservesleutel zoek is, kost het vervangen ervan Naf. 40,00. 
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Schoolbibliotheek 
Iedere leerling krijgt een lidmaatschapskaart van de bibliotheek. Als een leerling zijn/haar bibliotheekkaart 
kwijtraakt, dan kan voor Naf. 2,50 een nieuwe gekocht worden. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen kaart, ook als anderen hiervan gebruik willen maken. Een leerling kan 2 boeken lenen en deze 2 weken 
houden. Als de boeken nog niet uit zijn, kan er met 2 weken verlengd worden, tenzij een andere leerling deze 
boeken gereserveerd heeft. Wanneer een boek niet op tijd teruggebracht wordt, moet er boete betaald worden. 
Deze boete bedraagt: de eerste 2 weken Naf. 0,10 per boek per dag, daarna Naf. 0,25 per boek per dag. 

Aan deze bedragen is geen maximum verbonden. Als een leerling een boek kwijtraakt of onherstelbaar 
beschadigt, dient hij/zij dit boek te vergoeden (Naf. 30,00). 

De tassen dienen tijdens een bezoek aan de bibliotheek in kluisjes of op de, door de bibliotheekmedewerkers, 
aangegeven plaats gezet worden. 

Veiligheid 
Bezoekers kunnen uitsluitend met toestemming van de portier naar binnen. Ongewenste bezoekers worden 
geweigerd. Leerlingen kunnen onder schooltijd slechts met toestemming van de directie het schoolterrein 
verlaten. In het streven naar een drugsvrije school wordt er voortdurend informatie gegeven via de 
mentorlessen, school- en informatiebijeenkomsten met ouders. Leerlingen met problemen worden in nauw 
contact met DOS en/ of functionarissen van FMA begeleid. De school werkt samen met verschillende instanties 
zoals KPC, KZP (Kinder- en Zeden Politie), Skuchami, Yuda bo Yu, etc. 

Ter bevordering van de veiligheid op school gelden de volgende regels: 

● Het is verboden alcohol, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen naar school mee te nemen 
● In het kader van een overkoepelend project voor veiligheid op alle scholen (minister, gedeputeerde, 

schoolbesturen, FMA) kan de politie en ander veiligheidspersoneel op het schoolterrein surveilleren en 
kunnen er leerlingen gefouilleerd worden of kunnen er tassen doorzocht worden. We doen een beroep op 
eenieder om elk incident waarbij de veiligheid op school in gevaar komt, onmiddellijk door te geven aan de 
directie. 

Pestprotocol 
De school werkt met een pestprotocol om pestgedrag onder de leerlingen tegen te gaan en positief gewenst 
gedrag te stimuleren. 

Evacuatieplan 
Het streven zal zijn om dit plan een keer per jaar te oefenen. In alle lokalen staat de vluchtroute vermeld.  

EHBO 
In geval van een ongeval kan een aantal personen met een EHBO-diploma ingeschakeld worden. 
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12 Toetsen 
 

Afspraken 
Proefwerken en de stof hiervoor dienen minimaal twee weken van tevoren te worden opgegeven en, in de 
onderbouw, bovendien in het klassenboek te worden genoteerd. Voor overhoringen één dag. 

Aantal toetsen per dag. 

- 2 overhoringen 0 proefwerken 
- 1 overhoring 1 proefwerk 
- 0 overhoring 2 proefwerken 

Bij twee toetsen per dag komt het overige huiswerk te vervallen. 

Een leerling die een toets (proefwerk, overhoring, spreekbeurt etc.) mist of niet op de afgesproken dag inlevert 
(scriptie, werkstuk, tekening etc.), krijgt in principe het waarderingscijfer 1 (één). 

Ook al is de surveillant afwezig, de toets gaat in principe gewoon door. 

Toetsvrije week 
De vijf lesdagen voor de start van een gecoördineerde toets periode zijn voor de niet-examenklassen ‘toetsvrij’ 
(v.w.b. proefwerken, overhoringen, presentaties e.d.). 

Regels bij toetsen 

 
Regels tijdens het afleggen van toetsen tijdens SE en CSE: 

 

1. Tassen moeten voor in het lokaal zijn. 
2. Mobiele telefoons moeten uit zijn en voorin het lokaal zijn. (Niet bij de leerling!) 
3. De leerling mag geen digitale apparatuur bij zich hebben. 
4. Er mogen geen etuis op tafel liggen. Een grafische rekenmachine mag alleen indien dit voor 

desbetreffende toets noodzakelijk is. 
5. Overtreding van regel 1 tot en met 4 kan worden gerekend tot poging tot fraude. 
6. Leerlingen mogen het lokaal niet verlaten voordat de eerste 30 minuten van de schriftelijke toets 

verstreken zijn. 
7. Leerlingen die minder dan 30 minuten te laat komen, maken de toets in de resterende tijd. Ze krijgen geen 

extra tijd. Uitsluitend na toestemming van de (con)rector kan van deze regel worden afgeweken. 
8. Het gebruik van een woordenboek is bij alle toetsen toegestaan, tenzij expliciet wordt aangeven van niet. 

Voor het CSE worden de toegestane hulpmiddelen apart aangegeven. 
9. Het is niet toegestaan hulpmiddelen van elkaar te lenen tijdens de toets 
10. In geval van fraude bij SE/CSE wordt onmiddellijk de Directie en de Onderwijsinspectie op de hoogte 

gesteld. 
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Regels tijdens de gecoördineerde toetsweken: 
 

1. Tassen moeten voor in het lokaal zijn. 
2. Mobiele telefoons moeten uit zijn en voorin het lokaal zijn. (Niet bij de leerling!) 
3. De leerling mag ook geen digitale apparatuur bij zich hebben. 
4. Er mogen geen etuis op tafel liggen. Een grafische rekenmachine mag alleen indien dit voor 

desbetreffende toets noodzakelijk is. 
5. Overtreding van regel 1 tot en met 4 kan worden gerekend tot poging tot fraude. 
6. Leerlingen mogen het lokaal niet verlaten voordat de eerste 30 minuten van de schriftelijke toets 

verstreken zijn. 
7. Leerlingen die minder dan 30 minuten te laat komen, maken de toets in de resterende tijd. Ze krijgen 

geen extra tijd. Uitsluitend na toestemming van de (con)rector kan van deze regel worden afgeweken. 
8. Het gebruik van een woordenboek is bij alle toetsen toegestaan, tenzij expliciet wordt aangeven van niet. 
9. Het is niet toegestaan hulpmiddelen van elkaar te lenen tijdens de toets 
10. In geval van fraude bij gecoördineerde toetsen wordt onmiddellijk de vakdocent en de conrector door de 

surveillant op de hoogte gesteld. 

 
Toets gemist 

Indien de leerling op de dag van de toets afwezig is, dient een wettelijke vertegenwoordiger van de leerling 
telefonisch contact op te nemen met de school om de reden van verzuim door te geven. Dit dient te gebeuren 
vóór 11.00 uur a.m. Als hier niet aan voldaan wordt, heeft de leerling geen recht meer om het proefwerk in te 
halen en krijgt dan het waarderingscijfer 1. 

De leerling dient zich tevens de eerstvolgende schooldag met de officiële ziektebrief die door de 
ouders/verzorgers volledig is ingevuld te melden bij de conrector. Deze brief is te downloaden van de 
schoolwebsite. Indien de conrector zijn of haar handtekening op deze brief plaats voor akkoord, dient de leerling 
deze brief uiterlijk bij de eerstvolgende les aan de betreffende docent te laten zien, om in te kunnen halen op de 
inhaaldag; de laatste donderdag van de maand. Indien de leerling meerdere toetsen heeft om in te halen dan zal 
hij/zij een afspraak maken met desbetreffende vakdocent. 

De leerling levert een kopie van deze brief in bij de conrector. 

Indien de leerling op het tijdstip van de toets gespijbeld heeft, blijft het cijfer 1 gehandhaafd. 

Heeft de leerling zonder geldige reden (door de conrector bepaald) een toets gemist, dan beslist de docent of 
een toets ingehaald wordt. 

Het verzuim van meerdere toetsen zonder geldige reden kan schorsing tot gevolg hebben. Bij SE of 
gecoördineerde toetsen tijdens toets weken mogen de leerlingen het lokaal niet eerder dan 30 minuten na het 
begin v. d. toets verlaten. 

Bewaren van schoolexamens en inzage 
Een leerling heeft uiterlijk twee weken na bespreking van het werk recht op inzage. Hierna verliest de leerling het 
recht op inzage. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na toestemming van de conrector. 

Teruggave van cijfers 
Het cijfer van een toets dient uiterlijk tien werkdagen na het maken ervan aan de leerling bekend gemaakt te zijn. 
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13 Schoolregels 
 

Regels 
Algemeen 
De KAP-leerling gedraagt zich te allen tijde correct, netjes en fatsoenlijk qua taalgebruik, kleding en 
omgangsvormen. 

Meubilair 
De KAP-leerling gaat verantwoordelijk om met het meubilair (in de klas en in de tuin). Hij/zij wipt niet op stoelen. 
Hij/zij zit/ligt niet op tafels. Hij/zij haalt geen meubilair uit lokalen of kantine. Hij/zij bekladt geen meubilair (ook 
geen muren) Hij/zij ligt ook niet op de grond. Wordt er vandalisme geconstateerd dan betalen de 
ouders/verzorgers de schade die is aangebracht. Vindt er bekladding van het meubilair of het gebouw plaats dan 
wordt een strafmiddag toegekend waarin deze zal worden schoongemaakt. 

Roken 
Roken is niet toegestaan. 

Kauwgom 
Kauwgom is niet op school toegestaan. 

Aanplakken van mededelingen 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Directie materiaal/posters/stencils etc. aan te brengen. 
Uitsluitend materiaal met een stempel van de school mag aan de daarvoor bestemde borden worden bevestigd. 

Bibliotheek, decanaat en studieruimte 
Voor verblijf in bibliotheek, decanaat en studieruimte dient de leerling zich te houden aan de daar geldende regels. 

Kantine 
In de kantine gelden normale gedragsregels. Het is niet toegestaan op de tafels te zitten, stoelen buiten de 
kantine of in de tuin te plaatsen en/of afval op de grond of op de tafels achter te laten. 

Domino en andere kansspelen 
Kansspelen en domino is niet toegestaan. 

 
Uniform 
De kleding moet voldoen aan de normen van fatsoen. 

Het dragen van een schooluniform is verplicht op het KAP. Deze bestaat uit een polo-shirt voorzien van het logo. 
De leverancier Maxi’s NV, Kaya Max F. Henriquez 2 (Hanchi Makaku, Saliña), tel. 461 8787 of is Stacey Embroidery, 
Pater Euwensweg 62, tel. 465 9060. 

De leerling draagt op het schoolterrein verplicht het schooluniform. Dit geldt ook in toets weken en op bijzondere 
dagen zoals tijdens excursies, projectweek, examen en op dagen dat een leerling alleen maar even een boodschap 
wil doen op school. De Directie zal van tevoren aangeven op welke dagen er vrije kleding gedragen kan worden. 

Bij de polo wordt een rok of broek gedragen. Deze moet minimaal tot aan de knie reiken, mag niet kapot zijn of 
afgezakt gedragen worden. Legging en sportbroeken zijn niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel wordt de 
leerling naar de directie gestuurd. De leerling krijgt een waarschuwing en de ouders worden op de hoogte 
gebracht. In bepaalde gevallen mag de leerling niet naar de les voordat hij/zij fatsoenlijke kleding aan heeft. 
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Bij herhaling van overtredingen tegen deze regel volgen strengere maatregelen. 

Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het poloshirt. Leerlingen die geen uniform aan hebben 
worden naar de administratie verwezen. De leerling leent hier een polo. Deze polo dient uiterlijk 2 lesdagen hierna 
gewassen te worden ingeleverd bij de administratie. Wordt de polo niet op tijd ingeleverd dan volgt een boete 
van Naf. 10,00. 

Gymkleding 
Tijdens de gymles is het dragen van een voorgeschreven sportbroek/trainingsbroek en T-shirt verplicht en geen 
enkele andere kledij is toegestaan. De school-gymkleding kan aangeschaft worden bij dezelfde leverancier als het 
schooluniform: Maxi’s NV, Kaya Max F. Henriquez 2 (Hanchi Makaku, Saliña), tel. 461 8787. Voor de lessen op het 
veld en op de baan is het dragen van gymschoenen verplicht. I.v.m. de veiligheid moeten de nagels kort zijn en 
zijn piercings zijn verboden. Het dragen van gymkleding is in andere lessen niet toegestaan! 

Schoeisel 
Het dragen van slippers is niet toegestaan. Het schoeisel moet minimaal een bandje achter de hiel hebben 
(sandaal, schoen, gymschoen). 

Hoofdbedekking en zonnebrillen 
Tijdens de lessen is geen enkele vorm van hoofdbedekking toegestaan (bijv. pet, muts, doekje, bandana, netje 
etc.). Zonnebrillen zijn ook niet toegestaan tijdens de les (m.u.v. gymles buiten). 

Wanneer er vanwege een bepaalde geloofsovertuiging een hoofdbedekking gedragen moet worden, dan wordt 
dat aan het begin van het schooljaar doorgegeven aan de directie. 

 

Te laat 
De eerste bel gaat om 7.25 uur. Dan behoort de leerling zich naar het lokaal te begeven. Om 7.30 uur start te les, 
daarna is de leerling te laat. 

De leerling die zich tijdens het eerste lesuur bij de administratie te laat meldt, krijgt een briefje waarmee hij tot 
de les kan worden toegelaten. Na het 1ste lesuur (8. 15 uur) worden geen briefjes meer uitgereikt en moet de 
leerling gewoon naar de les. In dit geval dient de leerling een brief bij de administratie in te leveren met opgave 
van redenen van het te laat op school komen. Een leerling die te laat komt en zich niet meldt of geen brief inlevert, 
wordt in die les als spijbelaar genoteerd. 

Te laat tijdens de leswisseling en na de pauze 
Aan het eind van elk lesuur gaat er een bel. Vijf minuten daarna geeft een belsignaal het begin aan van de volgende 
les. Op dat moment moeten de leerlingen gereed zijn om met de les te beginnen. Als de leerling naar het toilet of 
iets anders moet doen, dient de leerling eerst toestemming vragen aan de docent van de volgende les. Als een 
docent de leerling of de klas te laat uit de les laat vertrekken, krijgt de leerling/ klassen oudste een brief mee om 
toegelaten te worden tot de volgende les. 
Indien de leerling geen briefje kan tonen, dan wordt hij/ zij als ‘te laat’ genoteerd. Een leerling die bij leswisseling 
te laat komt, wordt door de docent genoteerd in de absentiemap en in SomToday. 

 

Telaatkomers krijgen geen extra tijd om een toets af te maken. Telaatkomers die een toets hebben gemist, 
mogen de toets niet inhalen zonder een toestemmingsbriefje van de directie. 
De volgende disciplinaire maatregelen zijn per halfjaar van toepassing: 
Bij 3 keer te laat: Ouders worden door de mentor gebeld. 
Bij 5 keer te laat: De mentor nodigt de ouders uit voor een gesprek. 
Bij 6 keer te laat: De leerling krijgt een strafmiddag, de ouders worden schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld. 
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Bij meer dan 7 te keer te laat: De ouders worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek. De leerling 
krijgt een dag(interne) schorsing. De leerling zal worden aangemeld bij de leerplicht. 

 

Verwijdering van de les 
Een leerling die uit de les wordt verwijderd meldt zich onmiddellijk bij de conrector van zijn afdeling of, indien 
afwezig, bij een andere directielid. 

- De docent vult een verwijderingsformulier – de “rode brief” – in en geeft deze aan de leerling. 
- De leerling meldt zich vervolgens bij zijn/ haar conrector. 
- De leerling vult het verwijderingsformulier bij de conrector in. 
- De leerling blijft het resterende gedeelte van de les op de bank voor het kantoor van de conrector 

zitten. 
- Vijf minuten voor het einde van de les gaat de leerling met de verwijderingsbrief naar de docent en voert een 

gesprek met de docent over toelating tot diens volgende les 
- De leerling meldt zich vervolgens na het laatste lesuur op die dag met de verwijderingsbrief opnieuw bij 

zijn/haar conrector ter controle. 
- De conrector voegt e verwijderingsbrief in het dossier van de leerling. 
- De leerling krijgt vervolgens een strafbepalingsbrief ter ondertekening door te ouders. 
- De eerstvolgende lesdag toont de leerling de ondertekende brief aan de docent en zijn/haar mentor. 

Vervolgens wordt dit ingeleverd bij de conrector. 

Sancties bij verwijdering uit de les 

- Eerste verwijdering: Ouders worden gebeld. 
- Tweede verwijdering: Gesprek met de ouders op school. 
- Derde verwijdering: Interne schorsing. Het zorgteam wordt ingeschakeld. Er volgt ook een gesprek met 

de ouders op school voordat de leerling weer de lessen mag volgen. 
- Vierde verwijdering: externe schorsing. 

De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. De directie en het zorgteam evalueert welke 
vervolgstappen genomen zullen worden. 

 

Strafpauze / strafmiddag 
Een leerling die een strafpauze of strafmiddag heeft meldt zich volgens afspraak. Sancties die opgelegd kunnen 
worden tijdens een strafpauze en een strafmiddag zijn onder andere strafregels, 
ondersteuningswerkzaamheden bij de docenten en/ of het schoolpersoneel, corveetaken of het schoonhouden 
van het schoolterrein. Bij het niet verschijnen bij een strafpauze volgt automatisch een strafmiddag. Een leerling 
die een externe schorsing heeft, mag zich tijdens de schorsing niet op het schoolterrein bevinden. Schorsingen 
worden aangemeld bij de inspectie. 

Verzuim 
Algemeen 
Bij afwezigheid van de leerling moeten ouders de school voor 11.00 uur bellen. De leerling levert direct bij 
terugkeer op school een brief bij de conrector, ondertekend door een van de ouders/verzorgers. Wordt 
deze brief niet ingediend, dan wordt de leerling aangemerkt als ‘ongeoorloofd afwezig’. 

In de brief staan duidelijk de naam en voornaam, klas, reden van verzuim, duur en datum/data van verzuim. 
Ook wordt zo nodig aangegeven welke toets de leerling heeft gemist.  
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Ongeoorloofd verzuim 
Ouders van wie het kind vaak ongeoorloofd verzuimd heeft, worden gebeld door de mentor. Indien het gedrag 
niet verandert, wordt er contact opgenomen met de leerplicht. De leerplichtambtenaar zal contact opnemen 
met de leerling en de ouders/verzorgers. Mocht het probleem aanhouden, dan wordt er via de leerplichtunit 
contact opgenomen met HALT, een jeugd justitiële instelling, die de zaak dan overneemt. Voor het doorgeven 
van berichten i.v.m. het verzuim of voor vragen moet de normale procedure worden gevolgd (brieven, bellen 
naar de administratie of conrector). 

 

Spijbelbeleid KAP 
Spijbelgedrag/ongeoorloofd verzuim in de onderbouw en bovenbouw 

Om spijbelen te voorkomen: 

• De mentor legt de nadruk op het ontstaan van positieve (gedrags-) regels binnen de groep en schept 
voorwaarden voor een gunstig en veilig groepsklimaat. 

• De leerling voelt zich veilig. 
• De mentor begeleidt de leerlingen binnen zijn/haar klas op het gebied van vakkenpakket- en/of 

profielkeuze, op de wijze waarop het mentoren-team dat in overleg met de decaan en 
leerjaarcoördinator gestalte wilt geven. 

• De leerling is gemotiveerd voor zijn/haar vakken 
• De mentor voert gesprekken met de leerlingen die spijbelen en geeft de reden van spijbelen (indien 

nodig) door aan de conrector. 
• De conrector controleert minimaal 1 keer per week, het klassenboek (in de onderbouw) en 

administratie uitdraai (bovenbouw) controleren op afwezigheid. 

Sancties bij spijbelen 

- 1 X spijbelen: Mentor voert een gesprek met de leerling, ouders worden geïnformeerd. 
- 2 X spijbelen: Directie voert een gesprek met de leerling, ouders worden geïnformeerd en er volgt een 

strafmiddag. 
- 3 X spijbelen: Interne (dag) schorsing. De leerling is dan wel aanwezig op school, maar mag niet naar 

de lessen. Ouders worden geïnformeerd. 
- 4 X spijbelen: Externe (dag) schorsing. De leerling is dan wel aanwezig op school, maar mag niet naar 

de lessen. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. De leerling wordt aangemeld bij het 
zorgteam en de leerling wordt aangemeld bij de leerplicht. 

- 5 X spijbelen: De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. De directie en het zorgteam evalueren 
welke vervolgstappen genomen zullen worden. 

Werkzaamheden tijdens de strafmiddag, voor spijbelaars, kunnen zijn: 

● Stoelen die buiten staan terugzetten in de lokalen 
● Schoolterrein schoonmaken; b.v. flessen en blikjes opruimen, vooral bij de gymzaal 
● Tafels schoonmaken 
● Kantine en hallen vegen 
● Proefwerkblaadjes stempelen 
● Opruimen van kantoren, lokalen, enz. 
● Overschrijven/strafwerk schrijven 
● Huiswerk maken 
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De conrectoren houden bij welke leerlingen er zijn geweest en wie er tijdens de strafmiddag toezicht heeft 
gehouden. 

 

Ongepast gedrag en taalgebruik 
Ongepast gedrag en grove taalgebruik is op het schoolterrein verboden. 
Bij conflictsituaties tussen leerlingen wordt er verwacht dat dit, door goede communicatie, wordt opgelost. De 
leerling dient ter alle tijde een docent, de mentor of de conrector te melden. 
Het is niet toegestaan om het recht in eigen hand te nemen. 
- eerste keer: krijgt de leerling een waarschuwing en worden de ouders opgebeld. 
- tweede keer: worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school. Er volgt een strafmiddag. 
- derde keer: worden de ouders geïnformeerd en volgt er een interne schorsing 
- vierde keer: worden de ouders voor een gesprek op school uitgenodigd en volgt er een externe schorsing. 
Bij vechtpartijen, bedreiging, ophitsing en/ of aanmoedigen van leerlingen tot vechten (in welke vorm dan ook), 
en het filmen of op een andere manier van vastleggen van conflicten volgt een schorsing en een aanmelding bij 
de Inspectie Onderwijs. 

Ziektemelding 
Ziektemelding tijdens lestijd 

Indien een leerling wegens ziekte de school wenst te verlaten, vraagt hij toestemming bij de administratie. De 
leerling moet altijd vermelden of hij op die dag nog een toets zou hebben en moet de betreffende leraar ook 
melden dat hij zich ziek heeft gemeld. Hierna belt de administratie naar zijn ouders en krijgt hij een 
ziektemeldingsformulier mee dat door de ouders ondertekend moet worden. Dit formulier moet op de 
eerstvolgende schooldag in de brievenbus bij de conrectoren ingeleverd worden. 

Verlaten schoolterrein 
Het is verboden zonder toestemming het schoolterrein te verlaten vóór afloop van de lessen. Om eerder te 
kunnen vertrekken moet toestemming van de Directie gevraagd worden. De leerling krijgt een briefje met daarop 
de toestemming van de directie Leerlingen, die het schoolterrein verlaten zonder dit briefje vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van de school en daarmee ook buiten de schoolverzekering. 

Het is verboden over omheiningen of poorten te klimmen. 

Absentie i.v.m. bezoek aan het buitenland 
Indien een leerling afwezig is i.v.m. bezoek aan het buitenland beslist de Directie of hij/zij recht heeft op het 
inhalen van toetsen. Hiervoor brengt de leerling een brief van de ouders bij de conrector waarin alle gegevens 
vermeld staan: naam, klas, ID, reden van reis en datum van de reis. In geval van bezoek buitenland i.v.m. 
medische redenen moet er een doktersbrief of een verklaring van een specialist worden ingeleverd. 

De leerling blijft zelf verantwoordelijk voor het inhalen van eventueel gemiste toetsen. 

Geen gym 
Een leerling, die voor een korte periode niet aan de gymlessen kan deelnemen, dient een brief van de ouders 
mee te nemen. Voor een periode langer dan twee weken is een doktersbrief vereist. 

Deze brieven moeten eerst bij de gym docenten en dan bij de conrector worden ingeleverd. Indien de 
doktersbrief voor onbepaalde tijd is, moet de leerling in overleg met de gymdocent een procedure afspreken. 
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Docent afwezig 
Indien een docent vijftien minuten na de aanvang van de les nog niet aanwezig is, dienen de leerlingen (voor de 
onderbouw de klassen oudste) daarover contact op te nemen met de conrector en deze beslist wat er gebeurt. 

Conrector afwezig 
Bij afwezigheid van de afdelingsconrector dient een leerling zich te melden bij de administratie of de andere 
conrector. 

Geen les, wat dan? 
Vrije lesuren 
Indien een onderbouwklas op een bepaalde dag veel vrije lesuren heeft, kan de klassen oudste contact 
opnemen met de betreffende conrector. Soms is het mogelijk lessen te verplaatsen. 

Zonder toestemming van de conrector mag geen vrij worden gevraagd aan leraren. De conrector bepaalt 
uiteindelijk of er wel of geen toestemming wordt gegeven. 

Plaatsen, waar een leerling zich tijdens tussenuren of vrije uren wél mag bevinden: 

● in en nabij de kantine 
● op de voorgalerij 
● in de schooltuin 
● in de omgeving van de gymzaal 
● in de bibliotheek 
● in de hal beneden en boven bij het tekenlokaal 
● voor de lokalen 18 t/m 20 en de bibliotheek. 
● het Decanaat en in de studieruimte 

 

Plaatsen, waar een leerling zich tijdens tussenuren of vrije uren niet mag bevinden: 

● overal waar de leerlingen voor overlast kunnen zorgen. 
● in de ruimte voor de kantoren van conrectoren en administratie 
● op muurtjes, trappen en balustrades. 
● op de galerij voor de lokalen. 
● door de lokalen heenlopen. 
● in of bij leegstaande lokalen 
● in de personeelskamer. 
● op het schoolplein. 
● aan de straatkant bij de gymzaal 

 
In de pauze 

Tijdens de pauze mogen de leerlingen zich alleen in de klaslokalen bevinden, als de docent ook aanwezig is. 
Tijdens de pauze mogen de leerlingen zich niet boven op de gangen bevinden (m.u.v. toiletten en vanaf lokaal 
16 tot de hal bij tekenlokaal). Voetballen achter de gymzaal is alleen toegestaan in de pauze en na 14.00 uur. 
Leerlingen mogen het schoolterrein niet in de pauze verlaten. 
 

Studeren op school 
Leerlingen die buiten de schooltijd op school willen studeren kunnen dat in de studieruimte of het Decanaat 
doen zolang deze open zijn. Deze ruimten mogen uitsluitend in stilte gebruikt worden voor studie gerelateerde 
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activiteiten. 

Afspraken Lichamelijke Opvoeding 
De verplichte school-sportkleding dient in orde te zijn en voor de lessen buiten zijn degelijke gymschoenen 
vereist. 

De school is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van waardevolle spullen. 

De leerling dient bij elke les aanwezig te zijn en te blijven. Indien de leerling er een keer niet is, dient hij/zij een 
brief van een van de ouders mee te nemen en wel de eerstvolgende dag waarop hij/zij op school is. Deze brief 
moet bij de betreffende gymdocent worden ingeleverd. Wordt er op die dag een toets afgenomen dan komt het 
cijfer 1 (een) te staan. Heeft de leerling de juiste procedure gevolgd bij het inleveren van de brief dan kan hij/zij 
een vervangende opdracht maken. 

Laatkomers: de kleedkamers gaan op slot. 

Indien je het eerste lesuur te laat komt en kleed je je om in een toilet. Vervolgens ga je naar de les met je spullen. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Indien je na het eerste lesuur te laat komt, word je verwijderd en 
dien je je te melden bij de conrector. Leerlingen die vrijgesteld zijn van de praktische gymles (d.m.v. een 
doktersbrief) moeten aanwezig zijn bij de les i.v.m. theoretische opdrachten die gegeven worden. 

Indien een leerling langer dan 2 weken ziek is, dient hij/zij een doktersbrief of verklaring van de specialist in te 
leveren bij zijn/haar gymdocent en gelden de bovenstaande regels. 

 
 

14 Veiligheid 
 
 

Om de orde en rust op school te behouden worden er (onaangekondigde) controles uitgevoerd. Deze controles 
worden uitgevoerd met het doel om overtredingen te voorkomen. Tot de verboden middelen behoren o. a. 
alcohol, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen. 

Er kunnen twee typen controles plaatsvinden: 

Controles uitgevoerd door het personeel (onderwijzend of niet-onderwijzend). Bij deze controle kunnen de 
tassen gecontroleerd worden. 

Controles uitgevoerd door de politie. Bij deze controles heeft de politie alle mogelijkheden tot zijn beschikking 
zoals die staan aangegeven in het wetboek van strafrecht van Curaçao en in het wetboek van strafvordering van 
Curaçao. 

In geval een leerling in het bezit is van drugs, of indien er sterke vermoedens bestaan dat de leerling drugs 
gebruikt, wordt de volgende procedure toegepast: 

• de leerling wordt gefouilleerd en moet een urinetest doen. 
• indien hij/zij drugs in zijn/haar bezit heeft en/of de urinetest positief is worden zijn/haar ouders 

opgeroepen, 
• het schoolbestuur wordt op de hoogte gesteld, 
• de leerling moet zich aanmelden bij FMA voor begeleiding, 
• de leerling krijgt een disciplinaire straf, 
• de leerling wordt samen met zijn ouders opgeroepen voor een gesprek bij het schoolbestuur en HALT 

(Jeugd justitiële instelling). 
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Indien een leerling betrokken is bij drugshandel, wordt aangifte gedaan bij de politie. Bovendien wordt deze 
leerling voorgedragen voor verwijdering. 

De directie doet een beroep op alle leerlingen en ouders om elk incident waarbij de veiligheid op school in 
gevaar komt, onmiddellijk door te geven aan de directie. 

Vandalisme 
Het opzettelijk aanbrengen van vernielingen of beschadigingen aan het schoolgebouw, aan het meubilair, aan 
bezittingen van derden of aan bomen en struiken in de schooltuin, zal tot gevolg hebben, dat de betrokken leerling 
voor vergoeding zal worden aangesproken en kan worden geschorst. 

Een ernstige vorm van vandalisme zal verwijdering van de school tot gevolg hebben. Deze regel is ook van 
toepassing op schoolactiviteiten die buiten het schoolgebouw plaatsvinden. 

Waardevolle artikelen 
De school is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van waardevolle artikelen, ook niet tijdens de gymles. Er 
wordt afgeraden waardevolle artikelen mee te nemen tijdens gymlessen. Laat de boekentas nooit onbeheerd 
achter. 

Het is gevaarlijk en daarom ten strengste verboden om sieraden te dragen tijdens de gymles. In geval van 
diefstal wordt de gedupeerde aangeraden aangifte te doen. 

 

Motorvoertuigen, fietsen en skateboards 
De directie is niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling en/of beschadiging aan motorvoertuigen en fietsen. 
Skateboards zijn niet toegestaan. 

Geen bezoek op school 
De leerling wordt erop gewezen, dat onder schooltijd geen vrienden of vriendinnen van buiten de school het 
terrein mogen betreden. De bezoekers zullen van het schoolterrein worden verwijderd. Bij herhaling zullen 
maatregelen genomen worden. 

Telefoon, audioapparaten en hulpstukken 
Het is ten strengste verboden elektronisch apparatuur zonder toestemming van de docent onder de les of bij 
toetsen te gebruiken of op tafel te hebben. Mobiele telefoons zijn in de klas niet toegestaan en mogen ook niet 
overgaan. De leerling mag het klaslokaal niet verlaten om deze te gebruiken. Tijdens de lessen mogen de telefoons 
niet zichtbaar zijn. Deze moeten in de tas opgeborgen worden. Bij overtreden van deze regel wordt de telefoon 
door de docent aan de directie afgegeven en de ouders kunnen het apparaat aan het einde van de schooldag op 
school bij de directie ophalen. Bij een tweede overtreding wordt de telefoon ook in beslag genomen en kunnen 
de ouders het apparaat aan het einde van de week bij de directie ophalen. Bij een derde overtreding wordt in 
overleg met het schoolbestuur besloten wat er met het apparaat zal gebeuren. 

Sociale media 
Het filmen/fotograferen van incidenten, lessen, leerlingen en docenten op school zonder schriftelijke 
toestemming van de personen en het verspreiden hiervan via sociale media of op andere wijze is strafbaar voor 
de wet. Bij het overtreden hiervan wordt er inbreuk gemaakt op de privacy van de perso(o)n(en) in kwestie en 
kan dit ook laster veroorzaken voor deze perso(o)n(en). 

Bij het overtreden van deze regel zal men overgaan tot schorsing van betreffende leerling(en). Er zal ook aangifte 
gedaan worden. Kolegio Alejandro Paula vraagt toestemming vooraf om leerlingen te mogen filmen voor 
promotiedoeleinden en activiteiten op school. 
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Ouders en verzorgers die hier geen toestemming voor hebben gegeven moeten dit ook aan hun kinderen melden 
zodat bij het opnemen of fotograferen tijdens activiteiten de leerlingen hier rekening mee houden. 

 
 

15 Procedure bij schorsing en verwijdering 
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16 Faciliteiten 
 

Website & Somtoday 
De website van de school is www.kap-psc.com. Hier staat informatie over het vademecum, een aantal vakken, 
PTA’s/PTO’s, jaarprogramma, en andere belangrijke informatie en activiteiten. Via de website van de school 
heeft u toegang tot de website van het leerlingvolgsysteem Somtoday. Via Somtoday kan zowel leerling als ouder 
toegang krijgen tot o.a. de studieresultaten van de leerling. 

Printen 
Indien je op school wilt printen, kan dat bij de administratie. Er kan uitsluitend van een stick en in zwart/wit geprint 
worden. Printen kost 25 cent per pagina.  

 
 

17 Overige onderwijsactiviteiten 
 

Sport 
Het KAP hecht veel waarde aan sport als onderdeel van de totale vorming van lichaam en geest. Naast de normale 

gymlessen zijn er ook verschillende sportactiviteiten waaraan de leerlingen mee kunnen doen.  

Leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van verschillende klassen. Hun taak is het vertegenwoordigen van de 
leerlingen van de school. Bijvoorbeeld indien er problemen zijn of er een wijziging op school moet komen. 

De leerlingenraad organiseert ook verschillende activiteiten zoals de verkoop van bloemen op Valentijnsdag. 
 

Uitwisseling met het buitenland 
In het kader van uitwisselingsprojecten met het buitenland wordt er jaarlijks een excursie naar het buitenland 
georganiseerd. Leerlingen uit de bovenbouw zijn de afgelopen jaren naar o.a. Bonaire, Aruba, de Bovenwinden 
(2x), Puerto Rico (2x), Costa Rica, Suriname (2x), Jamaica, Tobago, Cuba (2x) Panama, Brazilië (2x), Ecuador (2x) 
en Colombia geweest. Een vast programmapunt is de uitwisseling met een middelbare school en/of universiteit 
om de deelnemers in de gelegenheid te stellen zich zo goed mogelijk te oriënteren. De fondsen voor deze reizen 
worden zoveel mogelijk door de leerlingen zelf bijeengebracht door allerlei fundraisingsactiviteiten. 

The Total Experience: Studiereis Nederland voor havo 4 en VWO 5 

Het doel van deze reis is het nabootsen van het leven van een student in Nederland zodat de leerling een goede 
afweging kan maken met betrekking tot zijn/haar vervolgstudie in Nederland. Omdat studeren niet gratis is, wil 
het KAP de leerling de mogelijkheid bieden om Nederland als studie-, woon-, leef- en werkland zo goed mogelijk 
te kunnen ervaren. Deze reis heeft als pilot gedraaid in het schooljaar 2019/2020 en is sindsdien opgenomen in 
het curriculum. 
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18 Dolle dag 
Aan het eind van het schooljaar vindt er traditiegetrouw een dolle dag plaats. Dit is het afscheid van de 
vertrekkende leerlingen van de eindexamenklassen. 

Hiervoor gelden de volgende regels: 

● de examenkandidaten kiezen in overleg met de rector een docent uit die het programma doorneemt en het 
contactpunt vormt tussen examenklasleerlingen en de rector, 

● het programma wordt aan de rector overgelegd ter goedkeuring, 
● er moet bewaking worden ingehuurd om te voorkomen dat ongewenste gasten het programma verstoren, 
● docenten hebben het recht om te weigeren aan een bepaald onderdeel mee te doen. 

 
 

19 Kap Awards 
Aan het eind van het schooljaar worden de KAP Awards uitgereikt. Tijdens deze activiteit worden leerlingen die 
uitblinken op sportief, cultureel of sociaal gebied eens flink in het zonnetje gezet. Voordrachten voor nominaties 
kunnen zowel door medeleerlingen als personeel of ouders worden doorgegeven aan de conrector. Voorwaarde 
is dat de leerling minimaal 90% van de lessen bezocht heeft en een goed gedrag vertoont. 

 
 

20.  Informatie voor ouders 
 

Oudercommissie 
Op het KAP zijn de ouders vertegenwoordigd in een vereniging met de statutaire naam “Vereniging van ouders 
KAP”. Het doel van deze vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, schoolbestuur, 
schooldirectie, docenten en leerlingen van de school in het belang van het onderwijs en de opvoeding van de 
leerlingen. 

Als lid kunnen ouders en verzorgers uit het gezin toetreden, indien één of meerdere kinderen uit dat gezin staan 
ingeschreven als leerling van het KAP. 

Het lidmaatschap eindigt: 

● zodra de ouders en verzorgers geen kinderen meer hebben die ingeschreven zijn op het KAP. 
● na opzegging van het lidmaatschap. 
● bij overlijden. 
Minimaal eenmaal per jaar vindt er een algemene leden vergadering plaats. Op deze vergadering wordt het 
nieuwe bestuur van de Oudercommissie van de school gekozen. 

Bij een aantal activiteiten zijn er in de afgelopen jaren gemengde commissies gevormd, bestaande uit 
bestuursleden van de oudervereniging, docenten, ouders van leerlingen, oud-leerlingen en directie. 
Correspondentie met de Oudercommissie kan via de directie of de administratie van de school lopen of via het 
e-mail adres: oudercommissie@KAP-PSC.com. 

Ban topa 
In het begin van het schooljaar vindt de “BAN TOPA” plaats tussen ouders en het docentenkorps van de school. 
Op deze avond krijgen de ouders algemene informatie over de school. 
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Ouderavonden 
Na het eerste tussenrapport en het eerste rapport vindt er een ouderavond plaats. Het is uiterst belangrijk om 
deze ouderavonden te bezoeken aangezien de leerlingen alleen optimaal begeleid kunnen worden indien er een 
goed contact bestaat tussen school en ouders. 

Het is natuurlijk altijd mogelijk contact op te nemen met conrectoren, mentoren en/of docenten (zie D, 
contactlijst personeel). 

Voorlichtingsbijeenkomsten 
In verschillende leerjaren worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen die aan de orde 
komen zijn o. a. studie- en beroepskeuze, profielkeuze etc. 

Meeloopdagen 
Gedurende het schooljaar organiseert KAP zogenaamde Doe-dagen, waarbij leerlingen van groep 8 (Funderend 
Onderwijs) een volledige schooldag op de middelbare school kunnen meemaken. Zij krijgen dan voorlichting, 
proeflessen en kunnen kennismaken met het schoolleven op De conrector onderbouw organiseert deze Doe- 
dagen in samenwerking met diverse scholen voor Funderend Onderwijs. 

Open dag 
Op deze dag kunnen leerlingen van groep 8 (Funderend Onderwijs) en leerlingen van het VSBO-TKL een kijkje 
komen nemen op KAP. Er zijn van alle secties leraren aanwezig die informatie geven over hun vak in de brugklas 
en in havo-4. Bovendien wordt er informatie gegeven over de Oudercommissie, begeleiding en kunnen de 
leerlingen een kijkje nemen in de bibliotheek, de studieruimte en het decanaat. 

Schoolvervoer 
Leerlingen die verder dan 3 km van de school wonen kunnen in aanmerking komen voor vervoer naar en van 
school. Ouders kunnen zich hiervoor registreren bij het Vergunningenloket, naast Subway in Saliña. Zij moeten 
daarvoor bij zich hebben: een ondergetekende brief van school met een stempel (de schoolverklaring); de sédula 
van het kind of een SVB-pas; geboortebewijs; en het trouwboekje van de ouders dan wel een uittreksel van 
Kranshi.
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21. Jaarprogramma 2022-2023 
 
 

Opmerking: alle in dit jaarprogramma vermelde data zijn onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen tijdig 
bekend gemaakt worden. Schuin gedrukte activiteiten hebben kunnen op nader te bepalen momenten worden 
uitgevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Augustus 2022 
do 11 augustus Eerste schooldag/rooster/regels 
do 11 augustus Werkmiddag 11:00 – 13:00 workshop Somtoday / maken studiewijzer 
vr 12 , ma 15 & di 16 aug Introductiedagen 
vr 12 aug & ma 15 aug Presentatie voorbereiding profielwerkstuk voor examenklassen 
vr 12 aug & ma 15 aug Voorlichting examenreglement Examenklassen 
  vr 12 aug & ma 15 aug Project ‘anti-pesten’ voor de onderbouwklassen 
  vr 12 aug & ma 15 aug Leerlingen Voorlichting somtoday en email 
di 16 augustus Kennismakingsdag 
wo 31 augustus Ban Topa/ kennismaking ouders 19.00 – 20.30 

September 2022 
september/oktober Concert cav1 H4/V4 
week van 20 september Excursie VWO 4 Aardrijkskunde 
week van 20 september Siman di kultura / cultuurweek 

Oktober 2022 
in de maand oktober Workshop/bezoek UoC H4 en V5 

ma 3 t/m vr 7 oktober Tussenvakantie 
ma 10 oktober Dia di Pais Kòrsou: vrij 
do 13 okt t/m vr 21 okt SE-Periode I voor de examenklassen 
do 13 okt t/m vr 21 okt Gecoördineerde proefwerkweek periode 1 niet-examenklassen 
vr 21 oktober Deadline profiel/vakwijziging 

  ma 24 okt t/m do 27 okt Inhaaldagen SE-periode 1 & toetsweek periode 1 en eventuele andere 
gemiste toetsen periode 1 
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November 2022 
  ergens in november Voorlichting instituten hoger onderwijs (NL + lokaal) voor H5 en V6 (onder 

voorbehoud) 
ergens in november Informatiesessie Stichting Studiefinanciering Curaçao SSC voor H5 en V6 
ergens in november Infoavond ouders toekomstige leerlingen BAVO-1 en HAVO-4 
week van 15 november Excursie B2 Geschiedenis 

  week van 21 november Thema-avond ouders BAVO-1 en BAVO-2 klassen 

  week van 21 november Activiteit rond ‘Human-Child’s Rights’ voor de hele school 
 

  vr 4 november 

Deadline: Tekenen cijfers SE-Periode I na bespreking met de 
kandidaten uit de examenklassen Kopie getekende exemplaar 
inleveren bij Conrector/ Examensecretaris 

  do 24 november Ouderavond, 18.30 – 21.00: ouders halen de cijferlijst op bij de mentor! 
vr 25 november Eerste meeloopdag toekomstige BAVO-1 leerlingen 
wo 30 november Informatie avond voor ouders H3/V3 over profielkeuze 19.00 – 21.00 

December 2022 
do 1 december Werkvergadering vanaf 14.00 : Afwezigheid Somtoday, Mentoren controle 

op klas; Surveillance op Inhaal en/nakomen 

vr 2 dec t/m do 8 dec Toetsloze week niet-examenklassen 
do 1 t/m wo 7 december Interessetest voor klassen H3 en V3 
vr 3 december Tweede meeloopdag toekomstige BAVO-1 leerlingen 
vr 9 dec t/m di 20 dec Gecoördineerde proefwerkweek periode 2 niet-examenklassen 
vr 9 dec t/m di 20 dec  SE-periode II examenklassen, rooster mondelingen volgt! 
Di 20 december Schoolfeest 
wo 21 december Afsluiting Jaar 2022 met mentor 9:00 - 12:30 
do 22 dec t/m vr 6 januari Kerstvakantie 

Januari 2023 
ergens in januari t/m mei Bezoek rechtbank en/of parlement H4/V4 
in januari en februari Studiekeuzeworkshop voor klas V5 
ma 9 januari Eerste lesdag na vakantie 

ma 9 t/m do 12 januari Inhaaldagen SE-periode 2 & toetsenweek periode 2 en eventuele andere 
gemiste toetsen periode 2 

do 12 en vr 13 januari Voorlichting vakken bovenbouw voor H3 en V3 
ma 16 januari Deadline invoeren cijfers alle leerjaren uiterlijk 09:00 uur 
 
ma 16 januari 

Deadline: Tekenen cijfers SE-Periode II na bespreking met de kandidaten 
uit de examenklassen Kopie getekende exemplaar inleveren bij 
Conrector/ Examensecretaris 

ma 16 januari Infosessie leerlingen met VSBO-diploma in H3/H4 of leerlingen die vorig 
schooljaar zijn blijven zitten in H4 (klassen H3 en H4) 

za 21 januari Open dag toekomstige Basisvorming- en H4-leerlingen (tentatief) 
vr 27 januari Voorlopige profielkeuze H3/V3/V4 (deadline) 
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Februari 2023 
februari Studie/beroepenmarkt H4/V5 
februari t/m april Individuele gesprekken H3/V3 (profielkeuze, vakadviezen, interessetest) 
week van 13 februari Excursie BAVO 1 Aardrijkskunde 
week van 13 februari Presentatie dansproject vanaf 13:00 (verkort Rooster) 
week van 14 en/of 19 feb Studiereis naar Nederland voor H4/V5 (tentatief) 
do 2 februari Ouderavond, 18.30 – 21.00: ouders halen eerst het rapport op bij de mentor! 
ma 13 februari Marcha di Mucha: geen school 
ma 20 feb – vr 24 feb Carnavalsvakantie 

Maart 2023 
Week van 27 maart Examentraining H5 / V6 
wo 8 t/m vr 17 mrt SE-Periode III voor de examenklassen 
wo 8 t/m vr17 mrt Gecoördineerde proefwerkweek periode 3 niet-examenklassen 
wo 8 t/m vr17 mrt Eerste mogelijkheid rekentoets H4 en V5 
ma 20 t/m do 23 maart Mondelinge examens talen H5/V6 
ma 20 t/m do 23 maart Mondelinge examens Geschiedenis H5 en V6 en presentaties Kunstvak 
ma 20 t/m do 23 maart Inhaaldagen SE-periode 3 & toetsenweek periode 3 en eventuele andere 

gemiste toetsen periode 3 
ma 20 mrt t/m do 4 mei Verplicht les H5 en V6 
vr 23 mrt – di 28 mrt Digitale inschrijving herkansing SE’s H5 en V6 
di 28 maart Thema-avond ouders BAVO-1 en BAVO-2 klassen 
wo 29 maart Uitreiken cijferlijst examenklassen die zij moeten controleren 
wo 29 maart Cijferlijstuitreiking niet-examenklassen 
Vr 31 maart – di 4 april   Herkansing SE’s examenklassen 

April 2023 
Week van 17 april   Examentraining H5 / V6 
Week van 24 april   Examentraining H5 / V6 
ma 3 april Examenklasleerling levert gecontroleerde schoolcijferlijst in bij de mentor 
vr 31 maart – di 4 april Herkansing SE’s examenklassen 
di 4 april Cijferlijst-ouderavond klas H4 
di 4 apr – wo 5 apr Derdeklas kamp (onder voorbehoud) 
wo 5 april Activiteitendag 
do 6 t/m vr 14 april   Paasvakantie 
vr 21 april Uiterlijke mogelijkheid tot inzage SE3 en Herkansing-SE plus verplicht 

tekenen definieve cijferlijst klassen H5 en V6 
vr 21 april Beroepenvoorlichting H3, V3 en V4 (onder voorbehoud) 
do 27 april & Vr 28 april   Koningsdag: vrij 
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Mei 2023 
ma 1 mei vrije dag voor Dia di Labor 
Di 2 mei Deadline inleveren schoolcijfers examenklassen bij de Onderwijsinspectie 

vr 5 mei t/m vr 26 mei CSE Eerste Tijdvak (CSE-I, zie infotabel hieronder!) 
do 18 en vr 19 mei Hemelvaartsvakantie: geen school 
wo 24 mei t/m wo 31 Toetsloze periode van alle niet-examenklassen 

Juni 2023 
weken vanaf 15 juni Diverse schoolactiviteiten voor de leerlingen 
week van 15 juni Centrale aanmelding leerlingen uit de FO-scholen 
do 1 t/m ma 12 juni Vierde gecoördineerde proefwerkweek niet-examenklassen 
do 1 juni t/m vr 17 juni Verplichte controle naamgegevens alle leerlingen 
di 13 t/m vr 16 juni Inhaaldagen niet-examenklassen / Mondelinge toetsen Nederlands 
wo 14 juni Bekendmaking normering CSE-I 
wo 14 juni Examenvergadering en uitslag examen op het schoolplein om 17.00 
do 15 juni 8.00 - 9.30 advies docenten i.v.m. CSE 2de tijdvak 
do 15 juni Aanmelding voor inzage in CSE voor examenkandidaten 
do 15 juni Inschrijving herexamens H5/V6 CSE 
vr 16 t/m wo 21 juni Inzage CSE na aanmelding door examenkandidaat 
vr 16 juni en ma 19 juni Inschrijving leerlingen H4 uit VSBO Aanvang 8.00 -12:00 
vr 16 juni en ma 19 juni Inschrijving nieuwe Bavo leerlingen. Aanvang 8.00 -12:00 
ma 19 t/m vr 23 juni CSE Tweede Tijdvak (CSE-II) 
ma 19 en di 20 juni Terugkomdagen: Bespreking pw/rapportcijfers met ll. (verplicht) / formulier 

wijziging profielkeuze H3, V3 en V4 
ma 19 en di 20 juni Digitale Inschrijving Herkansingen H4, V5 
do 22 juni Digitale inschrijving verbetering combinatiecijfervakken H4 en V5 
ma 26 juni Controle cijfers voor Rapportvergadering 
ma 26 juni Inschrijving B2 en H3. Aanvang 08.00 uur 
ma 26 juni Informatiebijeenkomst instroom V5 voor leerlingen en ouders 

wo 28 juni Definitieve profielkeuze H3/V3/V4 na eventuele wijzigingen na 
rapportvergadering 

wo 28 juni Herkansing verbetering combinatiecijfervakken H4 en V5 
vr 30 juni Bekendmaking normen CSE-II 
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Juli 2023 
week van 3 juli Voorbereiden schooljaar 2023-2024 
ma 3 juli RVT-toetsen voorexamenklassen 
ma 3 juli Aanmelding inzage CSE-II door examenkandidaat 
di 4 en wo 5 juli Inzage CSE-II door examenkandidaat 
di 4 juli Diploma-uitreiking (19.00) 
wo 5 juli Inschrijving leerjaren H5 naar V5 en overige leerjaren 

do 6 juli Uitdelen eindrapport niet-examenklassen & Certificaten 8:00 -10:00 
(gezamenlijk sluiting 8:00 -9:00 dan uitdelen rapport) 

vr 7 juli - wo 9 aug Grote vakantie 
do 10 augustus 2023 Eerste schooldag schooljaar 2023/2024 
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