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Algemeen
Informatiebijeenkomst
Toelatingsprocedure
2017-2018

O Deze informatie is algemeen en geldt voor

alle scholen op Curaçao die aan de EFO
procedure deelnemen.
O Aan het eind van de presentatie is er
gelegenheid om vragen te stellen.
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Toelatingsprocedure
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Mogelijkheden na groep 8

O De toelatingsprocedure is bestemd voor
O VSBO met indicatie AGO: Arbeids Gericht Onderwijs

alle leerlingen van groep 8 die naar het
voortgezet onderwijs gaan hetzij:
O VSBO
O VSBO met indicatie AGO
O of HAVO
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O VSBO: Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs
O HAVO: Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
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Schoolbesturen

Leeftijdsgrenzen

DOS, SCOEBG, FSHP, RKCS, SOZDA, SCONS, VPCO

O De schoolbesturen hebben onderling
O AGO: vanuit FO: per 1 augustus 2018:

14 jaar of ouder. Als de leerling die leeftijd niet heeft
bereikt, moet hij groep 8 overdoen.
O VSBO: geen leeftijdsgrens
O HAVO: geen leeftijdsgrens
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afspraken gemaakt die van toepassing
zijn op alle leerlingen van groep 8.
O Het uitvoeringsorgaan is de
Uitvoeringscommissie.
O Er zijn verder afspraken gemaakt met het
Expertisecentrum voor Toetsen en
Examens (ETE).
November
2017
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Afspraken

Bestandsgegevens
O In december moet de school gegevens

De afspraken hebben betrekking op:
O De bestandsgegevens
O Het Onderwijskundig Rapport
O Het definitieve advies van de school
O De toets
O De aanmelding en inschrijving
O De beroepsprocedure

van de leerling aanleveren, namelijk:
- voor- en achternaam
- eventuele leerstoornissen
- eventuele slechtziendheid
- de taal waarin het rekenwerk wordt
afgenomen.
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Onderwijskundig Rapport

Inhoud

rapport in te vullen voor elke leerling van
groep 8.

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O Dit rapport wordt eind maart 2018

uitgereikt aan de ouders.

Personalia van de leerling
Leerprestaties vanaf groep 6
Interesse van de leerling
Sociaal-emotioneel functioneren
Werkhouding
Gedrag
Verzuim en te laat
Vaardigheden van de leerling
Definitief advies
November
2017
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Onderwijskundig Rapport

10

Definitief advies

O Een exemplaar bestemd voor:

De ouder van elke leerling krijgt in
november 2017 een voorlopig advies.

- De huidige school
- De ouder
- Het schoolbestuur
- De school voor voortgezet onderwijs
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Onderwijskundig Rapport

O Conform de wet dient de schoolleider een
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De definitieve adviezen en de nodige
onderbouwing van het advies worden in
februari 2018 bekendgemaakt.
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Definitief advies

Brieven

Hoe wordt het definitieve advies bepaald?

Met de brief met het definitieve advies ontvangt de ouder:
- Een brief met informatie over gratis schooltransport
- Een lijst met namen van alle VSBO en HAVO scholen.
- Een formulier waarop de schoolkeuze moet worden
ingevuld. De ouder dient 3 VSBO- en 3 HAVO- scholen
te kiezen. Er is geen keuzemogelijkheid voor het AGO.
De ouder ondertekent de brief met het definitieve advies
en levert deze weer in bij de school.

De informatie waarover de school beschikt
geeft aan dat de leerling over voldoende
kennis en vaardigheden beschikt om een
bepaald schooltype met succes af te
ronden.
Resultaten vanaf groep 6 worden
meegenomen.
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Surveillance tijdens de
toetsafname

Slechtziend of leerstoornis

O De schoolbesturen zijn gezamenlijk

De ouder kan uiterlijk 8 december 2017 een
verklaring inleveren van een erkend
psychologisch bureau i.v.m. de beperking van
de leerling. Op grond van die verklaring en
afhankelijk van de aard van de stoornis heeft de
leerling recht op 15 minuten extra tijd.
- Indien de school over extra ruimte beschikt en
er surveillance is, kan de leerling in een
aparte ruimte de toets maken.
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overeengekomen dat er surveillanten
zullen worden aangesteld die tijdens de
toets in de klas aanwezig zullen zijn.
O Deze surveillanten zijn leerkrachten van
de eigen school, niet van de eigen groep.
O De scholen dragen ervoor zorg dat deze
surveillanten tijdig kennismaken met de
leerlingen en met de gang van zaken van
de EFO procedure.
November
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De toets

16

Inhaal-toets

O Toetsdagen:17, 18, 19, 24, 25 april 2018.

O Indien een leerling afwezig is op een

O Toetsinhouden:

toetsdag, dan dient een brief te worden
overlegd.
O In dat geval kan de leerling het gemiste
onderdeel inhalen.
O De toets wordt op 3, 4, 7, 8 en 9 mei 2018
ingehaald.

1. rekenen (90 opgaven)
2. taal: Papiamentu (90 opgaven)
3. taal: Nederlands (90 opgaven)
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Rekenen
De taal waarin het rekenwerk wordt gemaakt wordt
door de school bepaald.
De opgaven hebben betrekking op:
O Getallen en Bewerkingen;
O Verhoudingen, breuken, procenten;
O Meten.

De leerlingen krijgen toetsboekjes met de vragen en
op een apart antwoordblad kunnen ze het antwoord
met potlood aangeven (meerkeuze).
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Taal

De antwoordbladen

De toets voor Nederlands en Papiamentu
bestaat uit:
- Begrijpend lezen
- Woordenschat
- Spelling
De oefeningen staan in toetsboekjes en op
een apart antwoordblad kunnen ze het
antwoord met potlood aangeven
(meerkeuze).
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O Dagelijks leveren de schoolbesturen de

antwoordbladen in bij ETE.
O Bij ETE worden de bladen digitaal

nagekeken.
O De scholen kijken het werk niet na.
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Eindresultaat
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Eindresultaat

O De behaalde score voor elk van de 3

O Aandachtspunten:

onderdelen (Pap/Ned/Rek) wordt omgezet in
een cijfer tussen één en tien (1 – 10).
O De cijfers voor de twee talen worden opgeteld
en gemiddeld.
O Bij dit gemiddelde wordt het cijfer voor
rekenen opgeteld. Daarna berekent men het
gemiddelde.
O Dit laatste gemiddelde wordt gebruikt voor het
bepalen van de einduitslag.

O Bij het omzetten van de behaalde score voor elk
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van de onderdelen wordt gerekend tot en met 2
cijfers achter de komma.
O Bij het berekenen van het eindcijfer wordt het cijfer
tot en met 2 cijfers achter de komma gehanteerd.
O Het derde cijfer achter de komma wordt niet
gebruikt om af te ronden.
O Tentatieve datum voor de einduitslag is:

8 juni 2018.
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Het eindresultaat
Het eindresultaat wordt bepaald aan de hand van de hieronder aangegeven matrix. Bij
de met geel aangegeven categorie geldt als extra criterium dat de leerling voor geen
enkel onderdeel een 6 of lager mag scoren, als hij/zij in aanmerking wil komen om naar
het HAVO doorverwezen te worden.
Advies
HAVO

Advies
VSBO

Advies
AGO

>= 8,00

HAVO

HAVO

VSBO

7,75 – 7,99

HAVO

VSBO

VSBO

5,01 – 7,74

VSBO

VSBO

VSBO

<=5,00

T

T

AGO

Beroepsprocedure
O Er is een mogelijkheid om beroep aan te

Gemiddeld
cijfer

tekenen tegen de uitslag.
O Het schoolbestuur heeft geen invloed op

Bij de met groen aangegeven categorie geldt als extra criterium dat de leerling met een
AGO-advies die voor één of meerdere onderdelen 4,75 of lager scoort, niet in
aanmerking komt om naar het VSBO doorverwezen te worden, ondanks een
gemiddelde hoger dan 5 voor alle onderdelen.
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Aanmelding en inschrijving
in het Voortgezet Onderwijs

Beroepsprocedure
O De ouder heeft tot 12 juni 2018 de gelegenheid om

O De gezamenlijke schoolbesturen

door tussenkomst van de schoolleider in beroep te
gaan. Daartoe overhandigt de ouder zijn/haar
argumenten schriftelijk aan de schoolleider.
O Graag de argumenten kort en duidelijk formuleren
op het daarvoor bestemde formulier.
O Op 12 juni 2018 levert de schoolleider de brief van
de ouder en alle relevante documenten in bij het
schoolbestuur en het schoolbestuur stuurt deze
door naar de beroepscommissie.
O Op 19 juni 2018 ontvangt de ouder het resultaat
van het beroep door tussenkomst van het
schoolbestuur.
November
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beslissingen die genomen worden door de
beroepscommissie.
O Het schoolbestuur kan geen toelichting
geven op besluiten die worden genomen
door de beroepscommissie.

organiseren een centrale aanmelding.
O De schoolleider meldt de leerling aan bij

de school die de eerste keuze is van de
ouder.
O De ouders ontvangen van de schoolleider
de aanwijzingen voor wat betreft de
inschrijving van de leerling op de VOschool.
November
2017

27

Aandachtspunt
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Schooltransport
Om in aanmerking te komen voor
schooltransport gelden een aantal
voorwaarden.

Let goed op bij het invullen van een school!
O Stella Maris VSBO is te Suffisant
O Maris Stella VSBO is te Montaña
O Pierre Lauffer VSBO is te Mahaai
O Gouverneur Lauffer VSBO is te Suffisant
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Voor informatie hierover kunt u terecht bij de
UOW (het voormalige SAE) in Bon Biní
Business Center (7324319 – 7324279)
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Vragen
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2017

31

6

