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Curaçao

Advertentie

KAARTEN ZIJN NU NOG VERKRIJGBAAR BIJ THE WINEFACTORY OP SALINA OF GEMAKKELIJK VIA DE WEBSITE

 

WWW.SHOUTCURACAO.COM

LANDHUIS BRAKKEPUT MEI MEI

SHOW: GRANDE DE LUXE

ANG. 65,-

ZATERDAG 27 DECEMBER
 

DEZE 
ZATERDAG!

Advertentie

GEEF EEN ECHT KERSTCADEAUTJE!!!
Het Boek: “CONTACT MET HET LICHT”

Met 125 berichten (in full trance ontvangen) uit het

HIERNAMAALS, door het medium Adri van der Jagt.

Misschien is er een bericht voor U bij!!

Bij alle boekhandels. Ook tel#:737-1942 

Vwo 2014 het beste 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In 2014 heeft
in het voortgezet onderwijs
(vo) het vwo-niveau de
beste examenresultaten
geboekt, met 89 procent
geslaagde leerlingen. 

Gemiddeld over alle scholen
voor vo, slaagde 68 procent.
Voor havo was dit percentage 65
procent en binnen het Voorbe-
reidend Secundair Beroepson-
derwijs (vsbo) was dit bij de tech-
nisch kader gerichte leerweg
(tkl) 69 procent, bij de praktisch
kadergerichte leerweg (pkl), 64
procent en bij de praktisch basis-
gerichte leerweg (pbl) ook 64
procent.

Deze cijfers zijn afkomstig uit
de onlangs gepubliceerde ‘Op-
brengstenkaart’ van het onder-
wijs waarin gegevens worden
verzameld over alle niveaus van
onderwijs. Hiermee kan over
enkele jaren een oordeel ge-

vormd worden over de prestaties
van de verschillende scholen op
Curaçao. 

Binnen het vo - vsbo, havo en
vwo - zijn op dit moment voor-
namelijk de eindexamencijfers
bekend op basis waarvan de
onderwijsinspectie een mogelijk
oordeel kan vormen over de
kwaliteit van de scholen. Ook is
het discrepantiecijfer tussen
school- en eindexamen bekend.
Dit verschil mag niet groter zijn
dan 0,5 punten, en vooral niet
als het schoolexamen veel hoger
is dan het eindexamen. In de
toekomst, zo staat in de ‘Op-
brengstenkaart’, moeten de
scholen voor vo op vier onderde-
len beoordeeld worden. Behalve
het slagingsniveau en de discre-
pantie, moet gekeken worden
naar de vraag of de leerlingen in
de onderbouw het opleidingsni-
veau halen dat mag worden ver-
wacht. Voor de bovenbouw
wordt beoordeeld of de leerlin-
gen niet te veel vertraging op-

lopen. Als de cijfers nader beke-
ken worden dan blijkt dat van de
scholen die pbl aanbieden, het
Marnix College en het Albert
Schweitzer College de beste sla-
gingspercentages hebben, res-
pectievelijk 97 en 89 procent.
Ook Juan Pablo Duarte scoort
goed met 83 procent. Voor pkl
scoren Marnix en Juan Pablo
Duarte het beste met 81 en 75
procent. Het Albert Schweitzer
College ligt beduidend lager met
een slagingspercentage van 59.
Sint Jozef vsbo, Regina Pacis en
skol Humanista (skaih) liggen
hier nog boven (69, 63 en 63
procent). Bij tkl is het de Skol
Avansa Amador Nita die het
hoogste scoort met een slagings-
percentage van 83. De school
wordt gevolgd door het Albert
Schweitzer, Marnix en Juan Pa-
blo Duarte met 75, 75 en 71 pro-
cent.

RC meest geslaagden
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Zondag 28 december 2014

Lovely kuartet en Randall Corsen trio featuring Shirma Rouse
Live optredens van:

Toegang Gratis
Plaats Morada Santa Bottelier

Tijd10:00 - 12:00

El Tributo wenst u hartverwarmende feestdagen toe, 
en een gezegend 2015.

www.eltributo.cwtel. 737 52 77Emancipatie Boulevard 40

Echte liefde is voor altijdEchte liefde is voor altijd

Op pagina 13

Citro krijgt kerstcadeau

Citro heeft net voor de kerstdagen een cadeau gekregen. Ton van
Dijk heeft de organisaties namelijk met een pomp verblijd. Het
komt regelmatig voor dat Citro uitvaart voor boten die water maken.
,,Soms gaat het ook om boten die voor anker liggen in het Spaanse
Water die, soms door slecht onderhoud of door inregenen, dreigen
te zinken”, aldus Citro. FOTO CITRO

Dief betrapt door bewakers
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bewakers van een
winkel aan de Erieweg betrapten
de 54-jarige Curaçaose man
H.D. op donderdag op diefstal
uit de zaak. Daarop stuurde de
politie rond 13.30 uur een pa-
trouille naar de zaak die de man

aanhielden. In de auto van de
verdachte die op de parkeer-
plaats stond troffen de agenten
een grote hoeveelheid gestolen
waar uit de winkel aan. De ver-
dachte is voorgeleid en opgeslo-
ten in afwachting van verder
onderzoek. 


