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1. Visie
De school waar leerlingen een kans wordt geboden voor hun verdere ontplooiing.
2. Missie
Het bijbrengen van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van de juiste attitude
bij de studenten om hun diploma te behalen en om daarna in staat te zijn zichzelf
verder te ontwikkelen en een constructieve bijdrage te leveren aan onze
maatschappij.

3. Docenten op het CAL
havo
Ak
Asw
Bi
Ec
En
Gs
In
Kv
Mo/ Be
Na
Ne
Pa
Sk
Sp
Wa
Wb

Sille (Sl) /Haseth (Hz)
Mercera (Mc)
Hameete (Ha)
Anandbahadoer (An)
Richardson(Ri) / Corsen (Cs)
Sille (Sl) /Gibbes (Gb) /Mercera (Mc)
Broos-Kroon (Br)
Damberg (Db)
Sint Jago (St)
Maduro (Md)
Palmburg (Pb) /Ritfeld (Rv) /Alberg(Al)
Daal (Dl) /Rosaria (Rr)
Vrolijk (Vr) /Cordilia (Cd)
Isabella(Is) / Doran (Do) / Martinez (Mz)
Martodikromo (Mk) /Sluis (Su) /Goeloe (Gl)
Windster (Wn) / J. Corsen (Cr)

Ned
Eng
Pap
M&M1
V.A.
Bio
A&C
Ec
A.T.
Nask1
Sp
M&M2
Wisk

Parabirsing(Ps)
Wansing (Wa)/ Hughes(Hu)
Sambo (Sa) / Jansen (Ja)
Bilkerdijk (Bd)/ Villarreal (Vl)
Cijntje (Ci)
Maduro (Mr) / Davelaar (Da) / Carmelia (Cl)
Kelkboom (Ke) / Ellensburg (El)
Kelkboom (Ke) / Ellensburg (El)
Richardson (Rc)
Sambre (Sb)
Van Putten (Pu)
Maria (Ma) /Villareal (Vl)
Doran (Do) /Djaoen (Dj)

vsbo
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4. Schoolzaken
a. Opbouw leerjaren
Op het CAL is het mogelijk VSBO-tkl bovenbouw of HAVO bovenbouw te volgen.
Het onderwijs (vsbo-tkl en havo) op de avondschool is opgebouwd uit drie
leerjaren. Deze leerjaren zijn als volgt genoemd:
havo 4-1, havo 4-2 en havo 5
vsbo 3-1, vsbo 3-2 en vsbo 4
Dit betekent dat de stof van de bovenbouw vsbo of havo verdeeld wordt over deze
drie leerjaren. Hoe deze verdeling per vak eruit ziet staat aangegeven in het PTA
van het vak.
In de bovenbouw van het VSBO kan worden gekozen uit een sector (economie,
techniek of zorg&welzijn). In de bovenbouw van het havo kan gekozen worden uit
een profiel (Cultuur&Maatschappij, Economie&Maatschappij, Natuur&Gezondheid
of Natuur&Techniek). De sector of het profiel wordt aangevuld met één of meerdere
keuzevakken. Hierna staan de mogelijkheden voor het vsbo en havo op het CAL.
Vakken en sectoren in het VSBO-tkl
Verplichte examenvakken

Verplicht AVO-vak (geen CSE-vak)
Sector Zorg en Welzijn

Sector Economie

Sector Techniek

7e examenvak

Nederlands
Engels
Papiamentu
Mens en Maatschappij 1
Verzorging Algemeen
Biologie
M&M2 en/ of Wiskunde.
Administratie en Commercie
Economie.
Spaans en/ of Wiskunde.
Algemene Techniek
Natuur-/Scheikunde 1.
Wiskunde verplicht.
Spaans
Mens en Maatschappij 2
Wiskunde

Ned
Eng
Pap
M&M1
Ver Alg
Bio
M&M2 en/ of wisk
Adm& Com
Ec
Spa en/ of Wisk
Alg Tech
Nask 1
Wisk
Spa
M&M2
Wisk

Vóór het examen wordt een sectorwerkstuk gemaakt binnen het sectorprogramma.
Vanaf het CAL is het niet mogelijk om met een vsbo-tkl diploma door te stromen naar een
reguliere dagschool havo (zoals RC of KAP). Met een vsbo-tkl diploma behaald op het CAL,
kan je wel doorstromen naar de havo-afdeling van het CAL. Als je op vsbo geen wiskunde
volgt of als je voor het CE lager haalt dan een 6,0 mag je geen wiskunde kiezen op het havo.
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Vakken en profielen op havo CAL
Gemeenschappelijk deel
Nederlands, Engels, Papiamentu, Algemene Sociale Wetenschappen
Kies profiel

□ Cultuur en
Maatschappij (CM)

Verplichte
profielvakken

□ Economie en
Maatschappij (EM)

□ Natuur en
Gezondheid (NG)

□ Natuur en
Techniek (NT)

Geschiedenis (gs)

Economie (ec)

Biologie (bi)

Wiskunde B (wb)

Spaans (sp)

Wiskunde A (wa)

Scheikunde (sk)

Natuurkunde (na)
Scheikunde (sk)

profielkeuzevak Kies (1x) uit:

Vak in het vrije
deel:

Kies (1x) uit:

Kies (1x) uit:

□ Aardrijkskunde (ak)

□ Aardrijkskunde (ak)

Wiskunde

□ Kunstvak (ka)

□ Geschiedenis (gs)

□ A (wa)

□ Bedrijfseconomie
(be)

□ Bedrijfseconomie
(be)

□ B (wb)

□ Economie (ec)*

□ Informatica (if)

□ Informatica (if)*

□ Spaans (sp)

Kies (1x) uit:

Kies (1x) uit:

Kies (1x) uit:

Kies (1x) uit:

□ Aardrijkskunde (ak)

□ Aardrijkskunde (ak)

□ Aardrijkskunde (ak)

□ Aardrijkskunde (ak)

□ Kunstvak (ka)

□ Kunstvak (ka)

□ Kunstvak (ka)

□ Kunstvak (ka)

□ Bedrijfseconomie
(be)

□ Bedrijfseconomie
(be)

□ Bedrijfseconomie
(be)

□ Bedrijfseconomie
(be)

□ Wiskunde A (wa)

□ Informatica (if)

□ Informatica (if)

□ Informatica (if)

□ Geschiedenis (gs)

□ Geschiedenis (gs)

□ Geschiedenis (gs)

□ Spaans (sp)

□ Economie (ec)

□ Economie (ec)

□ Natuurkunde (na)

□ Biologie (bi)

□ Spaans (sp)

□ Spaans (sp)

*alleen mogelijk in combinatie met wiskunde A
De vakken bedrijfseconomie en informatica worden alleen in havo 5 aangeboden. Een leerling kan
in H4-1 of H4-2 niet voor deze vakken kiezen. In Havo 5 is bedrijfseconomie en informatica alleen
mogelijk indien de leerling deze vakken eerder minimaal op havo 4-niveau heeft gevolgd.
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a. Boeken
Tijdens de inschrijving wordt er een boekenlijst verstrekt. Leerlingen van het CAL
vallen niet binnen het project ‘gratis onderwijs’ en dienen zelf voor boeken te zorgen.
Vaak wordt er gebruik gemaakt van readers, verkrijgbaar bij het CAL. Voor de
avondschool kan de leerling bij SSC (stichting studiefinanciering Curaçao) een
tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen (www.ssc.an). Een leerling heeft geen
recht op studiefinanciering.
b. Inschrijving en lesgeld
Op www.avondlyceum.com staan de inschrijfdata (begin juli en begin augustus), wat
je nodig hebt bij de inschrijving en hoeveel het lesgeld is.
Procedure:
1. Langskomen met Sedula, 2 pasfoto’s, ingevuld inschrijvingsformulier (downloaden
van www.avondlyceum.com) en (kopieën van) cijferlijsten/ rapporten.
2. Pas wanneer de leerling geaccepteerd is, dan dient inschrijfgeld en lesgeld te
worden overgemaakt op rekening 1103123 tnv avondlyceum Curaçao.

Het inschrijfgeld is
Het lesgeld voor H4-1,H4-2, V3-1 en V3-2
Het lesgeld voor H5 en V4

Naf 100,Naf330,Naf300,-

Geen restitutie na betaling!
Leerling is pas ingeschreven nadat stap 2 is voldaan.
Inschrijfgeld (100 Naf) moet worden betaald door nieuwe leerlingen. Leerlingen die al
op school zitten hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Wanneer betaal je inschrijfgeld:
•
•
•

Een leerling die zich voor het eerst inschrijft op het Curacaos avondlyceum.
Een leerling die van CAL vsbo naar CAL havo gaat.
Een leerling die op CAL zat, maar 1 jaar of langer niet was ingeschreven.

c. Rapporten
In de voorexamenklassen krijgen de leerlingen 2 rapporten, aan het einde van elk
semester (in januari en in juli), mits het lesgeld is betaald.
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5. Lessentabel en lestijden
De lestijden zijn vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 21.15 uur. Soms is het rooster technisch
nodig ook het 0elesuur in te roosteren.
lesuur
0
1
2
Pauze
3
4

start
17.15
18.00
18.45
19.30
19.45
20.30

Eind
18.00
18.45
19.30
19.45
20.30
21.15

In de onderstaande lessentabel een overzicht van het aantal uren per week per vak
per leerjaar.

VSBO

HAVO

Ned
Eng
Pap
M&M1
Verz Alg
Bio
Adm& Com
Eco

V3.1
2
2
2
2
2
2
2
2

V3.2
2
2
4
2
2
2
2
2

V4
4
2
2
2
2
2
2

Alg tech
Nask1
wisk
Spa
M&M2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
4
2
2

Ned
Eng
Pap
ASW

H4.1
2
2
-

H4.2
2
2
2
2

H5

Ges
Spa
Eco

2
2
2

2
2
2

2
2
2

wisA
Bio
Schei
Nat
wisB
Aardr
Kv
be
If

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Rek

2

2
2
2
-
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6. Leerlingbegeleiding/ mentor/ decaan
Op het CAL is een mentorsysteem waarbij, deels naar keuze van de leerling een docent
als mentor zal fungeren. Er kunnen echter geen mentoruren in het rooster worden
opgenomen. De leerling zal zelf door middel van afspraken/ email/ whatsapp met de
mentor communiceren.
Wacht niet te lang met het zoeken van hulp. Docenten van het CAL staan je graag bij,
luisteren naar je problemen en proberen te helpen in het vinden van oplossingen. Ga
langs bij een docent waar je je prettig bij voelt of ga langs bij de schoolleiding.
Als je vragen hebt over vervolgstudies, ga dan langs bij de schoolleiding. Ook op de
website is een afdeling met decaanzaken met informatie over vervolgstudies (lokaal,
regio en Nederland).

Toetsen en opdrachten
a. PTA
Elke leerling van vsbo of havo krijgt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In
dit boekje staat per vak vermeld welke leerstof wordt getoetst in welke periode of
toetsweek, de toetscode en het gewicht van de toets. Er kan en mag niet worden
afgeweken zonder overleg met de schoolleiding. Eventuele wijzigingen zullen tijdig aan
de leerlingen schriftelijk (via het prikbord en/ of via de site www.avondlyceum.com)
worden doorgegeven.
b. Periodeplanners
Om de leerling te helpen bij het plannen van het verwerken en leren van de leerstof,
werken de vakken met studieplanners. Hierin wordt per week aangegeven wat er
wordt behandeld in de les.
c. Proefwerk/ toetsweken
In de voorexamenklassen (V3-1, V3-2, H4-1 en H4-2) is er elke periode een toetsweek.
Tijdens deze weken is er geen les en krijgt de leerling een proefwerk/ toets bij de
verschillende vakken volgens het lesrooster. Een leerling heeft dus maximaal 2 toetsen
per dag. Ook tussendoor kunnen toetsen gegeven worden.
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d. Regels t.a.v. toetsen voorexamenklassen en examenklassen
Inhaal en herkansingen voortgangstoetsen (voorexamenklassen)
In het jaarprogramma zijn twee her/inhaalperioden opgenomen (in januari en in juni).
Bij het afwezig zijn tijdens voortgangstoetsen moet je het gemiste werk inhalen,
tijdens de inhaal/ herkansingsperiode. Ben je (weer) afwezig tijdens de inhaal, vervalt
het recht op inhaal, en blijft het cijfer 1 staan. Een ingehaalde toets kun je niet
herkansen.
Om in aanmerking te komen voor de herkansing van een toets moet je 50% aanwezig
zijn geweest voor dat vak in die periode. Voor de meeste vakken geldt dat de
herkansing/ inhaal de semesterstof is. Kijk in het PTA voor meer informatie per vak.
Teruggave toetsen.
Een leerling die niet aanwezig is bij de bespreking en teruggave van een toets heeft
maximaal twee weken de tijd om zijn toets bij de docent op te halen en eventueel
bespreken. Nadien wordt het cijfer definitief en is bespreken ook niet meer mogelijk.
Als een vak voortgangstoetsen (toetsen buiten de toetsweken) heeft, is de inhaal/
herkansingsmogelijkheid in het PTA beschreven.
Regels t.a.v. toetsen examenklassen (vsbo 4 en havo 5)
Inhalen van gemiste SE’s gebeurt op de inhaalzaterdag. De eerste zaterdag na de
laatste SE-dag is inhaaldag. Uiterlijk twee dagen voor die inhaalzaterdag moet de
doktersbrief/werkgeversbrief ingeleverd zijn. Alleen dan, en alleen op deze dag kan
worden ingehaald. Indien dit niet wordt gedaan wordt er een ‘1’ op de plaats van het
gemiste SE gezet. Ben je (weer) afwezig tijdens de inhaal, vervalt het recht op inhaal,
en blijft het cijfer 1 staan. (Eventueel kan dan na de 3e SE-periode voor dit vak een
herkansing worden gemaakt, indien dit volgens het PTA voor dat vak mogelijk is). Er
kan maximaal twee vakken per periode worden ingehaald.
Herkansingen schoolexamens
Na de SE-3 periode mag je maximaal 2 herkansingen maken. Een herkansing kan gaan
over de gehele stof die op het examen komt of over een apart SE. Het behaalde cijfer
kan 1 SE-cijfer vervangen of het gemiddelde SE-cijfer. Of de herkansing is de stof van 1
SE en vervangt alleen dit SE-cijfer. In het pta staat voor elk vak duidelijk aangegeven
wat er herkanst kan/ mag worden, en welk(e) SE-cijfer(s) vervangen wordt (worden).
Om in aanmerking te komen voor de herkansing van een SE moet je 75% aanwezig zijn
geweest voor dat vak of moet jouw reden voor afwezigheid van tevoren bij de directie
bekend zijn.
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Herexamen van CE (centraal schriftelijk examen)/ 2e tijdvak
Voor vakken die geen CE hebben (M&M1, asw, sws/ pws) kun je geen herexamen
maken. Voor een vak dat afgerond wordt met een CE mag je het CE herkansen, met
dien verstande dat een kandidaat slechts in 1 vak herexamen mag doen.

Vrijstellingen en overnemen cijfers uit voorgaande jaren
Een vrijstelling wordt alleen gegeven voor een vak wat is afgerond. Dit kan dus zijn
voor asw en het sector-/ profielwerkstuk als dit in een voorgaand jaar compleet is
afgerond. Het is niet mogelijk afzonderlijke cijfers van vakken (PO-cijfers, proefwerken,
SE’s etc..) over te nemen uit een voorgaand schooljaar. Met andere woorden: als je
het vak volgt, moet je alle cijfers/ onderdelen opnieuw doen.
Vakken die als vrijstelling gelden moeten aan het begin van het schooljaar bij de
administratie/ schoolleiding worden overlegd en worden goedgekeurd. Hiertoe heb je
een officiële ondertekende cijferlijst nodig van de vorige school, met een verklaring
van de school dat het vak met dat cijfer is afgerond.
e. Commissie van beroep voor klachten/verzoeken van de examenkandidaten.
Volgens het examenhandboek dient elke school voor voortgezet onderwijs een
commissie van beroep te hebben die verzoeken van kandidaten m.b.t. de
schoolexamens behandelt en daar een bindende uitspraak over doet. In deze
commissie hoort in elk geval de voorzitter van de examencommissie (=rector) te zitten.
De commissie wordt aangevuld door docenten van de school (dus niet verplicht
voorbehouden aan examinatoren).
Elk jaar wordt voor het Curaçaos Avond Lyceum de commissie van beroep vastgesteld.
De samenstelling van de commissie van beroep is:
b. De rector (is ook de voorzitter)
c. De Vsbo-coördinator
d. De studentbegeleider
e. Bij voorkeur 2 examinatoren waarbij de keuze kan
afhangen van de beroepszaak/kandidaat.
Een lid van de commissie die in de klachtbehandeling niet onpartijdig kan zijn wordt
door de rector verzocht zich terug te trekken.
Er wordt te allen tijde geprobeerd een consensus te bereiken. In geval dat niet lukt
wordt er gestemd. Hierbij geldt een meerderheid van stemmen. Bij staken van de
stemmen geeft de stem van de rector de doorslag. Het besluit is bindend. Hiertegen in
beroep gaan kan enkel bij de inspectie van onderwijs.
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Verzoeken voor de commissie dienen schriftelijk door de kandidaat, eventueel met
assistentie van een docent, te worden ingediend en worden binnen twee weken
behandeld. Het resultaat wordt door de rector aan de belanghebbenden schriftelijk
medegedeeld.
7. Afspraken, regels en procedures
a. Absentie/ te laat komen
Het onderwijs op de avondschool wordt ook wel ‘tweede kans onderwijs’ genoemd.
Dit betekent dat je zelf gemotiveerd moet zijn om naar school te komen en
gemotiveerd moet zijn om een diploma te willen halen. De meeste leerlingen zijn
volgens de wet volwassen en niet meer leerplichtig. De school verwacht dus dat je zelf
de discipline hebt om er wat van te maken en de school heeft geen directe sancties als
je niet naar de les gaat. Echter, als je niet (regelmatig) naar de les komt heeft dit de
consequentie dat je geen toets of herkansing mag maken. Je bent dus zelf
verantwoordelijk voor de voortgang.
Zie ook 6d ‘regels t.a.v. toetsen’.
b. Huisregels
Een diploma geeft niet alleen aan dat je kennis en vaardigheden hebt geleerd, maar
ook dat je een goede/ positieve attitude hebt. Bij deze attitude hoort ook dat je
bewust bent van je eigen omgeving en dat je bewust bent dat je ook zelf bepaalt hoe
deze omgeving eruit ziet. De ‘huisregels’ van het CAL zijn dus vanzelfsprekend;
- Tijdens de les heb je geen pet/ zonnebril op
- Telefoon/ smartphones etc. staan uit en tijdens de les kan je deze niet gebruiken
- Je kleding is passend bij het volgen van lessen/ het gaan naar school (geen
‘spaghettibandjes’, “kapotte” broeken, blote buiken, shorts, slippers, etc.)
- Eten en drinken in de lokalen is niet toegestaan.
- Overhoringen en proefwerken maak je op zelf aangeschaft, gelinieerd A4 formaat
papier. Bij SE’s zorgt de school voor gestempeld papier
- Je hebt je eigen spullen bij je (papier, pen, rekenmachine, BiNaS, etc)
- Het is storend te laat in de les te komen, kom dus op tijd
- Geef aan bij docent/ schoolleiding als in PTA’s, roostersetc onduidelijkheden staan,
wacht niet tot het laatste moment, maar denk vooruit.
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8. Bevordering en bevorderingsnormen
a. Vsbo

Overgangsnormen van V3¹ naar V3² en van V32 naar V4

onvoldoendes
0
1x vijf (5)
1x vier (4)
2x vijf (5)
1x vier (4)
2x vijf (5)
1x drie (3)

Overige eisen
alle (eind)cijfers voldoende
één cijfer een 5 (vijf) en overige cijfers voldoende
één cijfers een 4 (vier)en de overige cijfers een 6 (zes) of
hoger + 1 compensatiepunt
twee cijfers een 5 (vijf) en de overige cijfers een 6 (zes) of
hoger + 1 compensatiepunt
één cijfers een 4 (vier)en de overige cijfers een 6 (zes) (maar
geen compensatiepunt)
twee cijfers een 5 (vijf) en de overige cijfers een 6 (zes)
(maar geen compensatiepunt)
één cijfer een 3 (drie)en de overige cijfers een 6 (zes) of
hoger + 2 compensatiepunten

uitslag
bevorderd
bevorderd
bevorderd
bevorderd
bespreken
bespreken
bespreken

In alle andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd.
Bespreekgeval.
Een leerling kan besproken worden. Bij bespreking wordt er gekeken naar de kans die
de leerling heeft om het volgende leerjaar met succes te doorlopen. Uitkomst van de
docentenvergadering kan zijn: overgaan of blijven zitten.
b. Havo Overgangsnorm van H4-1 naar H4-2 en van H4-2 naar H5
Constellatie cijfers:

Uitslag

Alle cijfers 6 of hoger

Bevorderd

(1x5) en de rest 6 of hoger

Bevorderd

(1x4) en de rest 6 of hoger en minimaal 2 compensatiepunten

Bevorderd

(2x5) en de rest 6 of hoger en minimaal 2 compensatiepunten

Bevorderd

(1x5) en (1x4) en de rest 6 of hoger en minimaal 3 compensatiepunten

Bevorderd

Bovenstaande cijfercombinatie, maar onvoldoende compensatiepunten

Bespreken

(1x3) en de rest 6 of hoger
(2x4) en de rest 6 of hoger

Bespreken
Bespreken

(3x5) en de rest 6 of hoger

Bespreken

Bij niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden en bij alle andere
combinaties met onvoldoendes
Niet bevorderd

Een leerling kan besproken worden. Bij bespreking wordt er gekeken naar de kans die
de leerling heeft om het volgende leerjaar met succes te doorlopen. Uitkomst van een
bespreking kan zijn: over naar het volgende jaar of blijven zitten.
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9. Schoolexamen, centraal schriftelijk examen
a. Slagen
Slagingsregeling VSBO-4
Slagingsregeling VSBO
eindcijfers
Alle cijfers 6 of hoger
( 1 x 5 ) en de rest 6 of hoger
( 1 x 4 )en de rest 6 of hoger en 1
compensatiepunt nodig
( 2 x 5 )en de rest 6 of hoger en 1
compensatiepunt nodig

Uitslag
+
+
+
+

Bij niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden en bij alle andere
combinaties: gezakt
Tevens geldt dat de kandidaat in de TKL voor het sectorwerkstuk een ‘voldoende’ of
‘goed’ moet hebben behaald.
Herkansing examen: een leerling heeft recht op 1 herkansing voor een CSE.
Slagingsregeling havo 5
In het combinatiecijfer moet het cijfer van elk afzonderlijk vak (asw en pws) tenminste 3,5
(onafgerond) zijn.
Om te slagen moet je voldoen aan alle onderstaande regelingen
EN:
EN:
EN:
Vakkeninclusiefcombinatiecijfer

Uitslag

Allecijfers 6 of hoger

+

( 1 x 5 ) en de rest 6 of hoger

+

( 1 x 4 ) en de rest 6 of hoger
en 2 compensatiepuntennodig

+

( 2 x 5 ) en de rest 6 of hoger
en 2 compensatiepuntennodig

+

( 1 x 5 ) en ( 1 x 4 ) en de rest 6 of hoger
en 3 compensatiepuntennodig

+

Het gemiddelde
van de
centraal
schriftelijke
examens (CE)
moet 5.5 of hoger
zijn.

Voor Nederlands,
Engels en
wiskunde mag
maximaal 1x5
worden behaald,
waarbij de andere
twee vakken 6 of
hoger is

Bij niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden en bij alle andere combinaties:
gezakt

Belangrijk:Ook als je in eerdere jaren vrijstellingen of deelcertificaten hebt gehaald, moet je
uiteindelijk voldoen aan de slagingseisen van het jaar waarin je je diploma krijgt.
14

CAL vademecum vsbo&havo

2020-2021

b. Herkansen CE
Een leerling heeft altijd het recht op 1 herkansing van een CE (centraal examen). Dit
kan je doen om alsnog te kunnen slagen, je gemiddelde cijfer van je eindlijst te
verbeteren (om bijvoorbeeld meer kans te maken om aangenomen te worden bij een
vervolgopleiding), of omdat je hiermee een vrijstelling/ deelcertificaat kunt krijgen.
c. Inzage
verzoek voor inzage van het CE moet direct na bekendmaking van de uitslag schriftelijk
ingediend worden bij de administratie. Vanwege praktische beperkingen wordt er één
dag gereserveerd voor de inzage en mag een leerling hooguit voor twee vakken inzage
aanvragen. De voorlopige datum is vastgesteld op maandag 15 juni 2020. Inzage voor
aangewezenexamens is mogelijk, maar moet op de dag van uitslag tijdvak 2 worden
aangevraagd.
d. Deelcertificaat
De avondschool is bevoegd deelcertificaten uit te reiken. Dat wil zeggen: voor ieder
vak waarvoor je een eindcijfer 6 of hoger hebt behaald krijg je vrijstelling door middel
van een certificaat. Deze moet je aanvragen bij de administratie. Het cijfer dat je hebt
behaald telt mee op je eindlijst. Bedenk wel: uiteindelijk moet je voldoen aan de
slagingsnorm die in dat jaar geldt. Met andere woorden: eventuele veranderingen in
de slagingseisen tellen ook voor vakken/ deelcertificaten die je in eerdere jaren hebt
behaald.
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