Aan alle
examenkandidaten
(en hun ouders)
Oranjestad, 16 april 2018
COLAUA: 2017/2018-178

Onderwerp: examenbrief
Beste examenkandidaten,
Het laatste gedeelte van het schooljaar is voor jullie inmiddels aangebroken. Een week
geleden begonnen we met de centraal georganiseerde examenvoorbereidingen en over twee
weken (2 t/m 4 mei) beginnen we met de centraal georganiseerde examensimulaties. Na een
onderbreking vanwege de paas’vakantie’ (werkvakantie voor examenkandidaten) volgden de
examentrainingen waarbij 100% presentieplicht geldt. Er zijn programma’s van
examenvoorbereidingen per vak zoals jullie weten. Tenslotte begint het Centraal Schriftelijk
Examen (CSE) op 8 mei en het eindigt op 29 mei 2018. Op 7 mei zijn jullie studievrij. Op 4
mei a.s. is dus officieel jullie laatste schooldag van Colegio Arubano als het goed is.
Op uiterlijk woensdag 18 april om 12.00 uur dien je jezelf in te schrijven voor de
examensimulaties via Magister. De cijfers voor het CSE tellen voor de helft mee in de
berekening van je eindcijfers, dus de laatste weken zijn nog erg belangrijk. De laatste loodjes
wegen het zwaarst.
In deze nieuwsbrief vind je alle belangrijke informatie die je nodig hebt om tot een succesvol
einde van dit schooljaar te komen. Ik raad jullie aan om deze brief goed door te nemen,
eventuele vragen aan je mentor te stellen en ook je ouders erbij te betrekken.
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•
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•
2,3 en 4 mei
7 mei studievrij
CSE tijdvak 1
CSE tijdvak 1

afname 3 rekentoets 30 mei
t/m 11 juni

CSE tijdvak 1

14 juni deadline inschrijving
tijdvak 2: 22.00 uur ‘s avonds
Examens 18 t/m21 juni

uitslag tijdvak 1: 14 juni
CSE tijdvak 2
uitslag tijdvak 2: 29 juni

Diploma uitreiking
5 juli(V6)+ 6 juli (H5)

Ik verzoek jullie om de hele brief goed door te lezen, de belangrijke data in je
mobiele telefoon en/of in je agenda op te slaan en deze brief vervolgens goed te
bewaren op een plaats waar je hem altijd weer gemakkelijk kunt vinden om het een
en ander te bekijken.

Eindcijfers schoolexamens
De eindcijfers van het schoolexamen moeten geruime tijd voor aanvang van het CSE bij
de Inspectie van Onderwijs worden ingeleverd. Op woensdag 18 april a.s. worden alle
cijferlijsten officieel gecontroleerd door de lesgevende docenten.
De eindcijfers van het schoolexamen worden in de week van 23 t/m 26 april
aangeboden aan de leerlingen ter controle via magister. Mocht er iets niet kloppen, dan
dient de leerling contact op te nemen met de lesgevende docent gedurende die week.
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Op woensdag 2 mei a.s. wordt de definitieve lijst doorgestuurd naar de Inspectie
van Onderwijs. Wanneer je die kans op controle voorbij laat gaan, kan het
gemiddelde SE-cijfer per vak daarna niet meer veranderd worden.

Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)
In de bijlage tref je het rooster van het Centraal Schriftelijk Eindexamen(CSE) aan, zoals dat
door het Examenbureau Aruba aan ons is vertrekt. Zorg dat je minimaal 15 minuten (beter
30 minuten!) voor aanvang van het examen aanwezig bent. Alle overige relevante
informatie zoals lokalenroosters, wijzigingen, tips en links (naar belangrijke websites)
worden op onze website geplaatst: www.colegioarubano.aw en/of op de groene
mededelingsborden.
De havo/vwo examenprogramma’s zijn te vinden op de website van het Examenbureau
Aruba: telkens is er een tabel met de verdeling van de domeinen over de SE’s en het CSE.
Website: Examenbureau Aruba examenprogramma’s havo/vwo via www.ea.aw

Het gebruik van woordenboeken tijdens het CSE
Er worden geen woordenboeken door de school verstrekt. De examenkandidaat dient
zijn/haar eigen woordenboeken mee te nemen. Let erop dat hier niets in geschreven staat.
Alle woordenboeken worden vooraf en/of tijdens het examen gecontroleerd door de
surveillanten. In het rooster in de bijlage staat per vak aangegeven welke
woordenboeken je mag gebruiken.

Beantwoording van vragen bij de Moderne Vreemde Talen
De examens bij de moderne vreemde talen omvatten zowel meerkeuzevragen als open
vragen. De antwoordformulieren zitten bij het examen en worden door DUO verstrekt.
•
•
•

Bij Engels worden er alleen punten toegekend wanneer de open vragen in het
Nederlands worden beantwoord. Let op: Een citeervraag is geen open vraag.
Bij Spaans dienen de open vragen op het CSE havo/vwo 2018 beantwoord te worden
in het Nederlands.
Bij Frans moeten de open vragen in het Nederlands worden beantwoord.

Lokaalrooster van het centraal examen 2018
De centrale examens le (eerste) tijdvak worden op school afgenomen van 8 mei t/m 29 mei
2018. Een rooster van het lokaal waar je zit wordt uiterlijk 26 april op het mededelingenbord
gehangen en op de website geplaatst. Tijdens de zittingen wordt er water, melk, juice, koffie
of thee geserveerd.
Het lokaalrooster voor het 2e (tweede) tijdvak wordt na de bekendmaking van de uitslag van
het le (eerste) tijdvak aangekondigd via de website en het mededelingenbord.
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Geen diploma voor wanbetalers
Zoals in het schooljaar 2013-2014 besloten door de volledige Raad van Bestuur (Bestuur en
de Raad van Toezicht) van SMOA en gepubliceerd in de schoolgids 2017-2018 wordt er geen
diploma gegeven aan leerlingen die een betalingsachterstand hebben bij SMOA i.v.m.
schoolgeld, boekengeld of examengeld. Het behalen van het diploma is een mijlpaal in het
leven van onze leerlingen. Laat het a.u.b. niet zover komen.

Inleveren van boeken van het boekenfonds
Iedere examenkandidaat dient zijn schoolboeken in te leveren bij het boekenfonds in de
periode van maandag 18 juni tot en met vrijdag 29 juni 2018. Niet op tijd inleveren
betekent dat er een boete van 5% in rekening wordt gebracht. Iedere examenkandidaat krijgt
binnenkort een aparte brief van het boekenfonds.

Bibliotheekboeken
Verscheidene examenkandidaten hebben nog bibliotheekboeken in hun bezit. Deze boeken
moeten uiterlijk vrijdag 4 mei a.s. zijn ingeleverd bij de bibliotheek. Niet inleveren van
bibliotheekboeken houdt in dat je je diploma niet tijdens de diploma-uitreiking ontvangt,
maar op een later tijdstip op school. Voor degenen die niet geslaagd zijn en die hun
bibliotheekboeken niet hebben ingeleverd, betekent dit dat ze zich niet opnieuw kunnen
inschrijven voor het nieuwe schooljaar.

Verplichte examentraining
In de periode van 9 april tot en met 4 mei a.s.vinden er verplichte examentrainingen en
examensimulaties plaats voor alle examenkandidaten. Indien je ziek bent gedurende
deze periode, dien je jezelf te melden bij Medwork.
Uit ervaring weten we dat de kans groter wordt om te slagen als je je goed voorbereidt
(100%) op de examens door aan examentrainingen/simulaties mee te doen. Je ervaart ook hoe
het is om uren achter elkaar te moeten zitten. Het neemt bovendien heel veel van je zenuwen
weg tijdens het echte examen doordat je ervaring hebt opgedaan en de ‘tools’ hebt gekregen
hoe je het beste je examens kunt maken.

Profielwerkstuk (PWS)
Een leerling die 3,9 of minder heeft gescoord voor zijn PWS of het PWS niet volgens alle
afspraken en op tijd heeft afgerond, is niet geslaagd.

Uitslag Centraal Examen 2018
Jaarlijks laat de uitslag van het examen even op zich wachten. Dit is gelegen in het feit dat de
cesuren pas heel laat bekend worden gemaakt. Het werk wordt altijd meteen gecorrigeerd en
daarna opgestuurd naar de gecommitteerden. Maar een definitieve datum voor de uitslag
noemen is niet mogelijk, omdat pas als alle cijfers binnen zijn, de uitslag bekend gemaakt kan
worden. Op het mededelingenbord en op de website zal worden aangekondigd wanneer de
examenvergadering zal plaatsvinden ter bepaling van de uitslag. Dit zal waarschijnlijk 14 juni
a.s. zijn.
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Wanneer ben je geslaagd voor het examen?
Bij havo en vwo geldt dat het rekenkundig gemiddelde van de cijfers voor het CSE 5,50 moet
zijn.

Kernvakkenregeling
Havo: er mag maximaal één eindcijfer 5 voorkomen bij de kernvakken Nederlands,
Engels en wiskunde.
Vwo: er mag maximaal één eindcijfer 5 voorkomen bij de kernvakken Nederlands,
Engels, wiskunde en rekenen.

Voor het vwo en havo geldt bovendien dat men is geslaagd als:
•

•

de kandidaat minstens acht eindcijfers voor heeft (bij Havo)of minstens negen
eindcijfers heeft (bij Vwo): het gemiddelde van het PWS-cijfer en het cijfer voor I&S
levert een ‘combinatiecijfer’ op en levert tevens een eindcijfer op dat gebruikt kan
worden als compensatiepunt(en). De eindcijfers van de onderdelen PWS en I&S
mogen daarbij niet lager dan 4 zijn.
de kandidaat de vakken uit het gemeenschappelijk deel te weten ckv en lichamelijke
opvoeding, elk met minstens een voldoende heeft afgesloten.
Voor de vakken Nederlands, Engels, de profielvakken, het PWS en I&S geldt
bovendien dat aan tenminste één van de volgende eisen is voldaan:
- elk eindcijfer is gelijk of meer dan zes;
- de kandidaat heeft één vijf als eindcijfer en de overige cijfers zijn zes of meer;
- de kandidaat heeft twee vijven als eindcijfer en twee of meer compensatiepunten;
- de kandidaat heeft één vier als eindcijfer en twee of meer compensatiepunten (de
vier mag niet bij de kernvakken zitten)
-de kandidaat heeft één vier als eindcijfer (niet bij de kernvakken) en één vijf als
eindcijfer, maar heeft 3 compensatiepunten
Opmerking: het cijfer 7 geeft één, het cijfer 8 geeft twee, het cijfer 9 geeft drie en het
cijfer 10 geeft vier compensatiepunten.
Met elke andere cijfercombinatie en met 8 vakken (Havo) en met 9 vakken
(Vwo)- dit is inclusief het combinatiecijfer - is men niet geslaagd.
Bij een kandidaat die examen doet in 8 vakken in Havo5 (inclusief extra vak en
exclusief ‘combinatievak’) en die niet voldoet aan bovenstaande normen, wordt
gekeken naar de beste 7 behaalde eindcijfers om te bepalen of hij al of niet geslaagd
is.
Dit moet uiteraard met inachtneming van de geldende regelgeving met betrekking tot
verplichte vakken {Nederlands, Engels, wiskunde(MM/NW/HU), de profielvereisten
en het combinatiekarakter van PWS en I&S}. Daarnaast moeten de vakken CKV en
LO (uit het gemeenschappelijk deel) met een voldoende zijn afgesloten.
Het profielwerkstuk en het vak I&S levert het combinatiecijfer op. Ook hier geldt dat
de eindcijfers van de onderdelen PWS en I&S niet lager dan een 4 mogen zijn.

De CSE-eis - het gemiddelde van alle CSE-cijfers moet minimaal 5,50
bedragen- heeft betrekking op alle CSE-cijfers van alle bij de uitslag
betrokken vakken.
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Dit houdt in dat:
• cijfers voor vakken zonder CSE (wiskunde D, aardrijkskunde, informatica en filosofie
bij havo en vwo) niet meetellen;
• bij de biskandidaten de cijfers voor het CSE voor de vakken waarvoor een vrijstelling
is verleend of behaald, worden meegeteld in het rekenkundig gemiddelde;
• een leerling als gevolg van deze aanvullende exameneis niet kan zakken op een extra
vak (in het geval van H5). De algemene regel omtrent extra vakken geldt voor de
gehele slaag-/zakregeling inclusief CSE-eis. Als een kandidaat door het duimen van
het extra vak kan slagen, dan moet de rector dat vak buiten beschouwing laten. Bij het
buiten beschouwing laten van een vak moet wel een volledig examen overblijven het
welk voldoet aan de profieleisen. Indien er een PWS werkstuk was gemaakt voor dat
vak, kan dat vak niet geduimd worden;
• het raadzaam kan zijn om in voorkomende gevallen ook voldoende afgesloten vakken
waarvoor een laag CSE-cijfer is behaald, opnieuw te doen met het oog op het kunnen
voldoen aan de CSE-eis.

Inzage van het examenwerk
De inzage van het examenwerk kan uitsluitend plaatsvinden nadat de uitslag van het examen
is bekendgemaakt.
Om het werk in te zien dient de examenkandidaat zich in te schrijven via Magister op
uiterlijk donderdag 14 juni 2018 om 22.00 uur/10.00 pm. Kandidaten die deze
inschrijving niet via magister gedaan hebben, wordt helaas niet toegestaan het werk in
te zien.
Moeilijkheden met inloggen? Mail dhr. Albee Fernandes Perna via
fp.ict@colegioarubano.aw of geef dit op tijd door aan mevr. Cameron voordat de deadline
verstreken is.
Om de inzage in goede banen te leiden wordt na de bekendmaking van de uitslag het
inzagerooster (tijd en lokaal) bekendgemaakt via het mededelingenbord en via de website.
Hierna is de inzage definitief gesloten en is er geen inzage meer mogelijk. Bij de inzage
worden door de examenkandidaat specifieke schriftelijke vragen gesteld aan de examinator.
Het is beslist niet de bedoeling dat de examinator (of de gecommitteerde) het werk integraal
gaat behandelen met de leerling. Er is geen direct contact tussen de examinator en de leerling.
Deze procedure geldt ook voor het herkanste examen.

Herkansing
De herkansing oftewel het 2e tijdvak vindt plaats in de week van 19 juni 2017 (week 25). Het
definitieve rooster hiervoor zal op onze website worden geplaatst zodra we het hebben
ontvangen van het Examenbureau Aruba. Je mag één examenvak herkansen. Het
lokalenrooster van het 2e tijdvak wordt op onze website en op het mededelingenbord
geplaatst.
Alleen kandidaten die volledig deelgenomen hebben aan de centrale examens van het 1e
tijdvak, met uitzondering van de kandidaten met vrijstellingen of die ziek zijn geweest,
mogen meedoen aan de herkansing van het CSE. Ook degenen met een lijst waarmee zij al
geslaagd zijn, mogen meedoen.
De herkansing voor 1 vak (tijdvak 2) moet worden aangevraagd via Magister op
uiterlijk donderdag 14 juni 2018 om 22.00 uur/10.00 pm. Kandidaten die deze
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inschrijving niet gedaan hebben, wordt helaas niet toegestaan te herkansen. Let op: dit
kan dus betekenen dat je de kans om je cijfer voor 1 vak te verbeteren of om alsnog te
slagen, zomaar verspeelt!
Magister wordt hiervoor geopend nadat tijdvak 1 is afgelopen.
Moeilijkheden met inloggen? Mail dhr. Albee Fernandes Perna via fp.ict@colegioarubano.aw
of geef dit op tijd door aan mevr. Cameron voordat de deadline verstreken is. Wij moeten nl.
op vrijdagochtend vroeg doorgeven aan het Examenbureau Aruba hoeveel kandidaten we
hebben voor tijdvak 2 per vak. Tijdvak 2 begint nl. reeds op maandag 18 juni 2018.

Bewijs van kennis (of vrijstelling)
1.

Een bewijs van kennis kan slechts afgegeven worden voor de vakken waarvan het
eindcijfer 7 of meer bedraagt en waarbij voor zowel het schoolexamen als voor het
centraal examen tenminste een 6,0 is gescoord.
2.
De bewijzen van kennis zijn uitwisselbaar tussen scholen van hetzelfde schooltype (dus
een bewijs van kennis behaald op het Colegio Arubano is ook geldig op bijv. de
Avondhavo).
Let op: bewijzen van kennis zijn voor slechts één jaar geldig!

Diploma-uitreiking.
De diploma’s worden in een formele, feestelijke sfeer aan de geslaagden uitgereikt. Hiervoor
zullen alle geslaagden en ouders worden uitgenodigd.
Na de uitslag van het examen 1e tijdvak volgt nader bericht omtrent het programma en de
kaartverkoop. De diploma-uitreiking vindt plaats op donderdag 5 juli a.s. voor vwo en
vrijdag 6 juli a.s. voor havo in Renaissance Convention Center.

Afgewezen kandidaten
Examenkandidaten die voor de eerste keer in de examenklas zaten en geen diploma hebben
behaald, moeten zich opnieuw inschrijven voor het nieuwe schooljaar bij de
schooladministratie op uiterlijk maandag 9 juli a.s. Als je je niet opnieuw inschrijft, ben je
niet zeker van een plaats in het nieuwe schooljaar.

Inschrijving havo-geslaagden in Vwo5
De havo-geslaagden die tot vwo toegelaten willen worden en die voldoen aan alle
toelatingscriteria (zie onze website) dienen zich de eerste werkdag na de uitslag van het 1e
tijdvak van het CSE bij dhr. I. Davelaar (conrector Vwo5) te melden of de eerste werkdag na
de uitslag van het 2e tijdvak. Hou in ieder geval de website in de gaten voor de precieze
datum hiervan en voor de voorwaarden hiervoor. In Vwo5 zijn 8 vakken verplicht. Dus als je
geslaagd bent in Havo5 met 7 vakken en je wordt aangenomen in Vwo5, dan moet je 1 vak
zelfstandig inhalen.

Samenvattend
1. De paas’vakantie’ was geen vakantie, maar een studieweek. De aprilvakantie (27 april,
30 april, 1 mei) is ook geen vakantie, maar eveneens een studieweek.
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2. Controleer je eindcijfers schoolexamens via magsiter in de week van 23 t/m 26 april.
3. Er zijn verplichte examentraining en –simulaties in de periode van 9 april t/m 4 mei a.s.
Indien je in de periode van 9 april tot en met 4 mei op een schooldag ziek bent, dien je
jezelf te melden bij Medwork tussen 8.00 uur en 9.00 uur.
4. Lever boeken van de schoolbibliotheek uiterlijk in op vrijdag 4 mei a.s.
5. Betaling examengeld/boekengeld/schoolgeld moet in orde zijn.
6. Centraal Schriftelijk Eindexamen: 8 t/m 29 mei 2018. Ook hier geldt dat, als je ziek
bent, je een Medwork AO-briefje moet kunnen overhandigen. Echter neem altijd eerst
contact op met mevr. Cameron door je bij haar persoonlijk te melden met je
ouders en ga daarna naar Medwork tussen 8.00 en 9.00 uur.
7. Neem eigen woordenboeken mee en zorg dat er niets in geschreven staat. Dit wordt
gezien als poging tot fraude en kan betekenen dat je wordt uitgesloten van het examen.
8. Inzage is tentatief op vrijdag 15 juni. Het precieze uur/lokaal wordt bekendgemaakt via
het mededelingenbord, de mail en de website. Inschrijving via Magister. Deadline is op
donderdag 14 juni om 22.00 uur/10.00 pm.
9. Inschrijving CSE 2e tijdvak (één herkansing) via Magister. Deadline is donderdag
14 juni om 22.00 uur/10.00 pm.
10. CSE 2e tijdvak vindt plaats van18 juni t/m 21 juni 2018 (één examen).
11. Inleveren boeken bij het boekenfonds: 18 juni t/m 29 juni 2018.
12. Diploma-uitreiking: donderdag 5 juli (vwo) en vrijdag 6 juli (havo) in het Renaissance
Convention Center.
13. Ten slotte een tip: train ook tijdens de april’vakantie’ examens voor al je vakken. Op
het internet zijn er diverse adressen waar je examens kunt downloaden en de
uitwerkingen kunt bekijken. Dat kun je ook tijdens de laatste lesweken in de
middaguren in de mediatheek komen doen.
Tot slot wens ik jullie, mede namens het voltallige personeel, veel sterkte en succes toe bij de
komende examens. Zet je volledig in. Over een paar weken is alles achter de rug en dan kun
je met een diploma op zak genieten van een welverdiende vakantie. Exito!

Never give up. Great things take time. You can do this!
Met vriendelijke groet,
Drs. A.M.C. Cameron, conrector H5 en V6

Bijlagen:
1. Regels m.b.t. het CSE
2. Rooster van het CSE (let op: verschillende roosters voor Havo en Vwo)
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