Nieuwsbrief nr. 2 2017-2018

Julianadorp, 31 augustus 2017

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018. Graag breng ik
u op de hoogte van een aantal wetenswaardigheden en activiteiten in de komende
periode. Bovendien stel ik het team aan u voor, voor het geval u niet aanwezig was
op de eerste schooldag.

Het team
Vol enthousiasme zijn we gestart. Ons team bestaat uit de volgende docenten en
ondersteuners:














Dominic Messerschmidt (wiskunde, roostermaker, mentor 4c)
Franka Jansen (wiskunde, mentor 5b)
Laura Carstens (Frans, zorgcoördinator, mentor 1ab )
Karin van Buiren (Spaans, coördinator KWT en begeleidingsles, mentor
2ab)
Rita Koopmanschap (Engels, decaan (keuzebegeleiding))
Neeltje Timmers (tekenen, CKV, examencoördinator, mentor 5a)
Annelies de Schepper (Nederlands, mentor 2bc)
Maarten Groosman (Nederlands, mentor 6a)
Laurens Duiveman (biologie, mens&natuur, nask, mentor 3c)
Meagan van de Mortel (geschiedenis, Duits onderbouw, mentor 4b)
René de Visser (techniek)
Léon Pors (aardrijkskunde, mens&natuur, mentor 4a)
Sander Bechtold (aardrijkskunde, mens&maatschappij, maatschappijleer,
mentor 1bc)

Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao. st. Michielsweg 14 S, Julianadorp, Curaçao
tel: 599 9 888 7227 fax: 599 9 888 7050, e-mailadres: info@vespuccicollege.net www.vespuccicollege.net

Nieuwe docenten:
 Lois Hassell (Engels)
 Pim Hulshof (lichamelijke opvoeding, mentor 3a en 3b)
 Christofer Espinal (natuurkunde, scheikunde, nask)
 Klaas Dekker (ICT)
 Sanne van Dullemen (economie en management&organisatie)
Onderwijs ondersteunend personeel:
 Mariëtte Zuijdgeest (rector, onderwijskundig leider, docent Duits
bovenbouw)
 Aurelio John (financieel en facilitair manager, ICT)
 Riana van Zeelandt (receptioniste, leerlingzaken)
 Dyanne Ustasia (financiële administratie)
 Livette (Liesje) Bernadina (huishoudelijke dienst)
 Norma Martha (huishoudelijke dienst)

Boeken
De meeste boeken zijn inmiddels aan de leerlingen uitgedeeld. We verwachten nog
een nalevering, die komt waarschijnlijk maandag a.s. binnen. Er zijn ook boeken die
verkeerd zijn geleverd, dan wel verkeerd zijn besteld, doordat het ISBN nummer niet
juist in de lijst stond opgenomen. Daar waar het onze fout betreft, zullen wij die ook
herstellen. Mocht het uw kind betreffen, dan krijgt u daar apart bericht over.
Onderstaande boeken zijn bij de eerste zending van de defensieleerlingen niet
geleverd. Deze ontbreken dus in de pakketten die op donderdag 24 augustus aan
deze leerlingen zijn meegegeven.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze boeken ook niet geleverd aan de niet-defensie
leerlingen, die hun boeken op woensdag 23 augustus op school hebben ontvangen.
Wij hopen deze boeken op korte termijn te mogen ontvangen en uit te kunnen delen
aan de leerlingen.
978.9001.885.922 Moderne Wiskunde 12e ed leerjaar 1 online + havo/vwo 1 werkboek (incl.rekenen) NIEUW
978.9041.504.036 Banas 3 vmbo-kgt Nask 2 tekstboek NIEUW
978.9041.504.043 Banas 3 vmbo-kgt Nask 2 werkboek NIEUW
978.9001.823.436 Neue Kontakte 6e ed vmbo-kgt 4 lehrarbeitsbuch + online
871.7927.083.017 Pincode 6e ed vmbo online leerjaar NIEUW

De mensen die dit jaar met de uitgifte en controle van de boeken belast zijn doen
hun uiterste best alles in goede banen te leiden. Desalniettemin kan het voorkomen
dat u even zal moeten wachten op de (na-) levering.
Belangrijk voor defensieleerlingen
Alle schoolboeken krijgen de leerlingen van de school te leen aangeboden, alle
boeken zijn eigendom van het Vespucci College (defensie betaalt de boeken en
doneert ze aan het Vespucci College, zo moet u dat zien).
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Aan het einde van het schooljaar dienen alle boeken ingeleverd te
worden, inclusief de werkboeken als daar niet of weinig in geschreven is.
Het schooljaar daarop worden de boeken weer voor andere leerlingen gebruikt, mits
in goede staat.
Ter behoud van de boeken vragen wij uw kind:
- zorgvuldig en netjes met de boeken om te gaan;
- de boeken te kaften
- niet in de leerboeken te schrijven;
- er rekening mee te houden dat indien aan het einde van het schooljaar bij inlevering
van de boeken een boek beschadigd of kwijt is, daarvoor een schade- of
boetebedrag in rekening wordt gebracht dat aan de school betaald dient te worden.
Voor een boek dat kwijt is, wordt als boetebedrag de nieuwprijs gehanteerd, omdat
dat boek opnieuw besteld moet worden.

KWT en begeleidingslessen
Met ingang van woensdag 6 september gaan begeleidingslessen en KWT
(keuzewerktijd)-lessen weer van start. De periode-indeling voor deze lessen loopt
niet helemaal synchroon met de reguliere periode-indeling; dit omdat er na de
uitreiking van het periode-rapport altijd wat tijd nodig is om (eventueel in overleg met
u) te bezien of een leerling baat zal hebben bij indeling bij een bepaalde
begeleidings- of KWT-les.
Periode 1 voor de begeleidings- en KWT-lessen loopt van woensdag 6 september
t/m donderdag 7 december.
Begeleiding:
Begeleidingslessen vinden plaats op donderdag het 7e lesuur, van 14:15-15:15. Wij
bieden dit jaar begeleidingslessen aan voor de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde. Indien uw zoon/dochter is geplaatst bij begeleiding, ontvangt u daar
een brief over. Die plaatsing kan zijn afgesproken bij aanname van de leerling of
tijdens de afsluitende rapportvergaderingen van het afgelopen schooljaar.
KWT:
De KWT-lessen vinden plaats op woensdag het 6e lesuur, van 13:15-14:15.
Alle leerlingen hebben dit uur een keuzewerktijd-uur. De leerling kan geplaatst
zijn bij een bepaald vak (bijvoorbeeld wanneer de leerling op het vorige rapport een
onvoldoende voor dit vak stond, of wanneer de leerling een achterstand heeft of erg
veel moeite heeft met dit vak). Deze leerlingen zijn dus in principe een periode lang,
tijdens het KWT-uur, extra bezig met dit vak. Leerlingen die niet zijn ingedeeld bij een
bepaald vak, kunnen zelf per week kiezen welke KWT op dat moment voor hen het
meest nuttig is. Alle leerlingen dienen op dit uur bezig te zijn met werk voor school.
Dit kan bijvoorbeeld zijn: huiswerk maken, werken aan een werkstuk of opdracht, een
boek lezen, een verslag schrijven…
Mocht u vragen of een verzoek hebben naar aanleiding van deze informatie, dan
kunt u contact opnemen met Karin van Buiren, coördinator KWT en
begeleidingslessen. (k.vanbuiren@vespuccicollege.net).
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Vespuccidag
Elk jaar op 7 september vieren wij ‘Vespucci Dag’. We organiseren activiteiten die tot
doel hebben de band van leerlingen onderling te versterken en tevens de
verbondenheid met de Curaçaose samenleving te benadrukken. De oorsprong ervan
ligt op 7 september 1499, toen Amerigo Vespucci als 1e Europeaan voet zette op
Curaçao. In het jaar van oprichting van onze school (1999) werd op 7 september
herdacht dat dit precies 500 jaar geleden plaatsvond.
Onderbouw (1ab, 1bc, 2ab, 2bc, 3a en 3b) en bovenbouw (3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b en
6a) hebben die dag verschillende programma’s. U krijgt hierover nog een aparte brief
met informatie. Wij willen u wel alvast op de hoogte brengen van de tijden waarop en
de plekken waar wij de leerlingen op donderdag 7 september verwachten, zodat u
daar rekening mee kunt houden. Graag zelf uw kind brengen en halen, of carpoolen.
Onderbouw: om 7.15 uur bij Pops Place, aan het einde van de Caracasbaai.
Daar ook graag weer ophalen om 12.30 uur.
Bovenbouw: om 6:45 uur bij de haven op Jan Sofat: na de slagboom 3e weg
rechts en doorrijden tot aan de zee, bij Miss Ann Boattrips. Daar weer ophalen
om 17.00 uur.

Ouderavond met borrel
Op woensdagavond 13 september is er op school een algemene ouderavond voor
alle klassen. Ik stel het team aan u voor, u maakt kennis met de mentor van uw
kind(eren) en u wordt bijgepraat over het jaarprogramma. Na afloop van de
ontmoeting in de klassen met de mentoren organiseert de Ouderraad een gezellige
borrel onder de boom, zodat u informeel kunt kennismaken met de leden van de
Ouderraad en met alle docenten. De avond start om 18.30 uur en duurt inclusief
borrel tot 21.00 uur. Ik zie ernaar uit u allemaal te ontmoeten!

Ouderraad
U las het al in het stukje hierboven, het Vespucci College heeft een Ouderraad. De
Ouderraad is de vertegenwoordiging van alle ouders en bespreekt regelmatig
belangrijke zaken die bij de ouders leven met de rector. Het Vespucci College vindt
het belangrijk de mening en ideëen van ouders te horen en ziet hen als partner in de
begeleiding van de leerling. De Ouderraad ondersteunt ook de PR, ons gezicht naar
buiten. Er is nog plaats voor nieuwe leden in deze raad. U kunt zich aanmelden
tijdens de borrel op 13 september.

Leerlingenraad
Het Vespucci College kent ook een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit
klassenvertegenwoordigers van alle leerjaren. Zij vergaderen over leerlingzaken en
organiseren o.a. Valentijnsdag en het Gala. De leerlingenraad wordt door een docent
bijgestaan en de rector sluit op verzoek aan bij de vergaderingen. Er worden nieuwe
leden geworven, dat gebeurt binnenkort in de mentorles middels verkiezingen. De
eerste twee kandidaten worden door de raad uitgenodigd voor een gesprek en dan
wordt er een keuze gemaakt, aan de hand van van te voren vastgestelde criteria. De
zitting is voor een jaar en er worden sociale uren aan toegekend. Wilt u met uw kind
verkennen of de leerlingenraad interessant voor hem/haar is?
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ICT lokaal
Er is in de vakantie een ICT lokaal ingericht. Wij willen graag dat de leerlingen
voldoen aan de Nederlandse eisen van digitale geletterheid, behorend bij de 21 ste
eeuwse vaardigheden. Een onderdeel van deze geletterheid is basisvaardigheden
ICT. Wij hebben vorig jaar vastgesteld dat de meeste leerlingen welliswaar heel
handig zijn met Facebook, Instagram, Snapchat en allerlei andere apps, maar niet
hun weg weten in Word, Powerpoint en Excel. Daarom hebben we het vak ICT
ingevoerd voor klas 1 en 2, waar leerlingen werken aan het behalen van hun
internationaal erkende ECDL certificaat. Dat certificaat bestaat uit zeven modules,
die binnen twee jaar gehaald kunnen worden.
Het ICT lokaal zal binnenkort ook gebruikt kunnen worden door vakdocenten die met
hun klas op de computers willen werken. Leerlingen zonder docent hebben geen
toegang tot dit lokaal. Zij kunnen de computers in het Studiehuis blijven gebruiken.
De schoolgids met alle relevante informatie volgt zo spoedig mogelijk op de website.
Voor nu hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op. U kunt mij mailen op
m.zuijdgeest@vespuccicollege.net. Bellen kan ook: 8887227.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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