Het Curaçaos Avondlyceum kent de
volgende onderwijstypen:
Havo
Havo 4 en havo 5 zijn verdeeld over 3
leerjaren.
Alle profielen:
CM, EM, NG, NT
VSBO
VSBO 3 (tkl) en VSBO 4 (tkl) zijn verdeeld over 3 leerjaren.
Sectoren:

Schoolvisie
Naast het bijbrengen van kennis en
vaardigheden wordt er tijd
besteed aan het ontwikkelen van
de juiste attitude bij de studenten
om hun VSBO- of HAVO-diploma
te behalen en om daarna in staat
te zijn zichzelf verder te
ontwikkelen en een constructieve
bijdrage te leveren aan onze
maatschappij.

Het Curacaos Avondlyceum (CAL)
biedt de mogelijkheid om een
VSBO-tkl- of een Havo-diploma
te halen.

Economie,
Techniek,
Zorg & Welzijn

De lestijden:
vanaf 18:00 uur tot uiterlijk 22.00 uur,
van maandag t/m vrijdag.

Het CAL is gevestigd in het
gebouw van het
Kolegio Alejandro Paula, lokaal 4 ,
Schottegatweg Noord 105,
Willemstad.
7371274 / 7371294
www.avondlyceum.com

Veel gestelde vragen
Zijn er overeenkomsten met de dagschool?

Hoe en wanneer kan ik inschrijven?

De avondschool geeft dezelfde lessen zoals op de

De data voor inschrijving voor VSBO en havo voor

dagschool, werkt met een vast lesrooster, heeft
proefwerk-/SE-weken, werkt met een PTA en je
krijgt hetzelfde diploma. Een diploma van de
dagschool of van de avondschool maakt dus geen
verschil. Je hebt wel minder uren les, dus meer

schooljaar 2017-2018? Eerstkomende inschrijving is
woensdag 5 juli en donderdag 6 juli 2017 (18.0020.00 uur). Daarna volgen er nog data in augustus;
zie www.avondlyceum.com, voor de exacte data.

Welke vooropleiding heb ik nodig?
Je vooropleiding moet hetzelfde zijn wanneer je
naar een dagopleiding zou gaan. Bijvoorbeeld:
Ben je in bezit van een:

Dan wordt je geplaatst
in:

H4-overgangsrapport

Havo 5

H4 doubleerrapport

H4.2 mits je cijfers
niet te laag zijn.

zelfstudie is vereist!

Wat heb ik nodig bij de inschrijving?

Deelcertificaat

1. een pasfoto,

Op het het Curacaos Avondlyceum (CAL) kun je ook

2. overgangsrapport en/of cijferlijst

H3-overgangsrapport of
VSBO-tkl diploma

H4.1

3. sedula

VSBO-2 tkl overgangsrapport

VSBO3-1

VSBO-pkl diploma

VSBO-4 TKL

Naf 30,- per maand schoolgeld. Bij inschrijving

VSBO-3 tkl overgangsrapport

VSBO-4 TKL

(voorexamenklas) of Naf. 300,- (examenklas) te

moet je de 330,- Naf betalen (300,- voor ex-

storten op MCB 32062003 t.n.v. het CURACAOS

Iets anders?

amenklassen). Als je eenmaal hebt betaald, krijg je

AVONDLYCEUM. Het betalingsbewijs inleveren bij

Gesprek met de rector of conrector

je geld niet meer terug, ook al kom je niet meer

schoolleiding of administratie CAL.

deelcertificaten

halen.

Dit

betekent

dat

je

meerdere jaren kunt doen om je diploma te behalen.

Pas als je bent geaccepteerd, dien je lesgeld over te
maken. Pas dan ben je officieel ingeschreven en kan

Wat zijn de kosten?

je lessen volgen. Betaling van Naf. 330,-

naar school.

In welke klas word ik geplaatst?

Hoe kom ik aan mijn boeken?

Aan de hand van je overgangsrapport van de

Het CAL valt niet onder het ’gratis onderwijs’ en je

dagschool (bv KAP, RC, Marnix, St.Josef), je vakken-

krijgt dus geen boeken. Je zult daar zelf voor

pakket/ sector/ profiel bepaalt de rector, tijdens

moeten zorgen. Je kunt proberen boeken op de

een intake-gesprek, wat je mogelijkheden zijn.

tweedehandsmarkt

(marktplaats,

viavia,

ex-

leerlingen) te kopen of onderling te kopieeën. Van
readers zijn vaak kopieeën te koop bij de administratie van CAL.

Meer vragen?
dhr. L. Mongen (rector)
rectorcal@gmail.com
7371274 / 7371294
www.avondlyceum.com

