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Geachte ouder(s), verzorger(s),

Het is begin van de maand en daarmee weer tijd voor de nieuwsbrief. In deze vierde brief
vindt u informatie over allerlei uiteenlopende zaken die uw zoon/dochter of de school in het
algemeen betreffen.
Fotograaf
Dinsdag 7 november worden er weer foto’s gemaakt. De vorige ronde was in februari en de
meesten zullen er niet significant anders uitzien. Daarom worden de portretfoto’s alleen
gemaakt van leerlingen die dit jaar nieuw op het Vespucci zijn. Wel worden er nu ook
klassenfoto’s gemaakt, dus iedereen: haar in de krul!
Opleiding BHV
Afgelopen week hebben Aurelio John, financieel en facilitair medewerker, en Riana van
Zeelandt, medewerkster receptie en leerlingenadministratie, de opleiding BHV
(bedrijfshulpverlening) gevold. Later in het schooljaar zullen ook Laurens Duiveman en Pim
Hulshof de cursus volgen. Een van hen zal ook de cursus leider BHV afronden. Daarna gaan
we op school een brandontruiming oefenen, zodat in geval van nood iedereen weet wat hij/zij
moet doen.
Mentoraalwisseling
Het mentoraat van klas 6a is deze week overgenomen door Willemijn Wolthuis, vanwege
herverdeling van de taakbelasting. Ouders van de leerlingen van klas 6a zijn reeds middels
een brief ingelicht over deze wisseling.
Schoolplan en schoolgids
Deze week is het schoolplan volgens afspraak bij de Nederlanse onderwijsinspectie
ingeleverd. Het schoolplan stelt het beleid voor vier jaar vast, in dit geval van 2016-2020.
De schoolgids beschrijft de dagelijkse gang van zaken op school, onder andere ook de
bevorderingsnormen en u vindt er de mailadressen van alle medewerkers. Beide documenten
zijn openbaar en u vindt ze op de website. http://vespuccicollege.net/documenten/
Kledingvoorschriften
Steeds meer leerlingen komen niet gepast gekleed naar school. Met de slippers gaat het
goed, hier en daar zien we er nog wel eens een paar, maar daar is dan een goede reden voor,
zoals blaren bijvoorbeeld. Helaas constateren we steeds vaker dat leerlingen (meisjes) met
blote buiken of veel te korte rokjes en broeken naar school komen. Natuurlijk worden ze daar
op aangesproken, door mij, door vakdocenten, door Riana, maar er verandert niet veel. Ik wil
leerlingen niet naar huis sturen: ten eerste missen ze dan onderwijstijd, ten tweede worden de
meesten met de auto gebracht en is het lastig voor u om uw dochter weer op te moeten

komen halen. Aan de andere kant wil ik wel dat leerlingen gepast gekleed naar school komen.
De leerlingenraad is gevraagd een oplossing te bedenken. Intussen aan u het dringende
verzoek om op gepaste kleding van uw zoon/dochter toe te zien. In de schoolgids is dit als
volgt omschreven:
We gaan naar school in gepaste kleding. Gepaste kleding is kleding waarmee je ook naar je
werk zou gaan, niet naar het strand. In ieder geval draag je schoenen of sandalen met een
bandje (geen badslippers of flipflops, verzekeringstechnisch is los schoeisel niet toegestaan)
en is je navel bedekt, ook als je je armen omhoog doet. Je broek of rok is niet korter dan
halverwege je bovenbenen. In de gymles en tijdens sportdagen draag je gymkleding. In de
gymzaal draag je gymschoenen met non-marking zolen.

Faalangstreductietraining
Voor leerlingen die faalangstig zijn, kan er door Laura een faalangstreductietraining worden
gegeven. Tot nu toe is ons nog geen leerling als zijnde faalangstig bijzonder opgevallen.
Mocht u menen dat u uw zoon/dochter baat zou hebben bij deze training, dan kunt u dat
doorgeven aan de mentor.
Toetsweek
De eerste toetsweek van dit jaar zal plaats hebben in de week van 13 t/m 17 november. Het
toetsweekrooster hangt sinds woensdag op school in het roosterkastje. In de toetsweek zijn
er geen reguliere lessen. Magister is dan voor inzage gesloten, zodat een eventueel gehaalde
onvoldoende geen onnodige druk op de andere vakken legt. Het rapport wordt op 29
november uitgedeeld. Daarna heeft u de mogelijkheid met vakdocenten af te spreken tijdens
de 10-minutengesprekken (zie jaarrooster).
Cito volgsysteem
Het Cito volgsysteem is een meetinstrument dat leerlingen toetst op kennis van verschillende
onderdelen van rekenen, wiskunde, Nederlands en Engels.
We kunnen zo meten wat goed gaat en wat beter kan. Het Cito volgsysteem sluit aan bij het
nieuwe onderzoekskader van de Onderwijsinspectie voor het toezicht op het voortgezet
onderwijs, dat per augustus 2017 ingegaan is. Bovendien worden de resultaten van onze
school vergeleken met die van 800 andere middelbare scholen (in Nederland).
Wij nemen de citotoetsen af in klas 1 en 2. In klas 2 helpt het tevens om te komen tot een
determinatie van de vervolgroute (vmbo, havo of vwo).
In klas 1ab en 1bc worden op de laatste dag van de toetsweek al Citotoetsen afgenomen. Het
gaat hierbij om de zogenaamde nulmeting. Halverwege periode twee volgt voor 1ab en 1bc
een tweede meting en voor 2ab en 2bc een derde (en laatste) meting.
Nablijf-uur
Het komt soms voor dat een leerling spijbelt, structureel te laat komt, te vaak het werk niet in
orde heeft (huiswerk, boeken) of ongewenst gedrag vertoont. Als school accepteren wij dat
gedrag niet en daarom leggen we sancties op. Deze zijn terug te vinden in de schoolgids;
regels en afspraken. Op vrijdagmiddag het 6e en 7e uur is er, naast de inhaalmogelijkheid voor
gemiste toetsen ook gelegenheid de leerlingen te laten nablijven. Leerlingen en ouders
worden in dat geval uiterlijk woensdag voorafgaand aan de nakomdag op de hoogte gesteld.
Leerlingen die na woendag een melding krijgen dat ze moeten nablijven zullen dat in de week
erop moeten doen.
Als een leerling moet nablijven omdat te vaak werk niet in orde is, zal de vakdocent voor werk
zorgen, bij herhaaldelijk te laat of ongeoorloofd absent zullen er andere sancties zijn (klusjes).
Op het moment dat wij een straf opleggen vinden wij dat gerechtvaardigd. We begrijpen dat
nablijven lastig kan zijn ivm met ophalen en andere activiteiten. Een leerling zal echter niet
zomaar hoeven nakomen, zonder vooraf gewaarschuwd te zijn geweest. Het is dan zaak om
met uw zoon/dochter in gesprek te gaan en samen met ons het gedrag in betere banen te
leiden. Wij vragen u dan ook met ons mee te werken.

Sportdag
Vandaag vond de sportdag op VV Willemstad plaats. Iedereen heeft zich enorm ingezet en
was bijzonder enthousiast. Pim had een paar leuke spellen toegevoegd, vooral de
waterballonnen waren een succes! De volgende sportdag is op 9 mei en staat in het teken van
watersporten.
Ouderraad
De Ouderraad heeft drie nieuwe leden: Chantal van Heulen, Dettie Ajubi en Walter
Hagenaars. De eerstvolgende vergadering met de ouderraad en de rector is op 14 november.
Als u punten heeft die u besproken wilt hebben, kunt u deze mailen naar de voorzitter, Simone
Hoogenbergen simone.hoogenbergen@gmail.com
Voorlichtingsactiviteiten
Op dinsdag 7 november vindt op school, van 13:15-14:15 uur, voor alle bovenbouw
leerlingen voorlichting plaats over studeren. Deze wordt gegeven door experts van
uiteenlopende opleidingen in Nederland en Curaçao. Alle leerlingen van klas 3 vmbo t/m klas
6 vwo hebben hiervoor zelf ingetekend. Het bijwonen van deze bijeenkomst is verplicht en is
bedoeld om een beeld te helpen vormen over ieders toekomst. De gegeven informatie kan
goed gebruikt worden voor het te schrijven verslag voor LOB (loopbaan orientatie en
begeleiding, voor vmbo) / OSB (Orientatie op Studie en Beroep).
Op woensdag 8 en donderdag 9 november vindt de jaarlijkse SBM (de Studie- en
Beroepenmarkt) plaats in het WTC. De openingstijden zijn 's ochtends tussen 8:00 en 14:00
uur en 's avonds tussen 17:00 en 21:30 uur. Aan alle leerlingen vanaf klas 3 wordt aanbevolen
daar een kijkje te nemen. Het is vooral nuttig om voor tips over de toekomst bij de
uiteenlopende standjes op voorlichters af te stappen en om vragen te stellen over de
mogelijkheden.
Alle leerlingen van 4 havo en 5 vwo worden op woensdag 8 november om uiterlijk 8:15
uur in het WTC verwacht. Zij hebben zich ingeschreven voor 2 rondes workshops en zij
krijgen naast deze workshops de tijd om rond te lopen op de beurs. Dit duurt tot 12:00 uur en
daarna hoeven deze leerlignen niet meer terug naar school voor hun kwt. De onderwerpen
van de Workshops varieren, van bv 'Hoe kies ik een opleiding', 'Studeren inde VS', 'Alles over
selectie', 'Hoe leer ik studeren: tips and tricks', 'Interesse voor Techniek/studeren aan een
TU' tot 'Verschillen tussen studeren aan HBO en WO'.
Het is een lange nieuwsbrief geworden. Ik hoop dat u zo weer volledig op de hoogte bent van
alle ins en outs. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wilt u
iets anders kwijt, dan kunt u mij altijd mailen of bellen voor een afspraak.
Fijn weekend!
Hartelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector

