Nieuwsbrief nr. 7
Julianadorp, 9 februari 2018
Geachte ouders, verzorgers,
De vakantie is (bijna) begonnen! U heeft vast mooie plannen gemaakt:
carnavalsoptochten bekijken, meedoen wellicht, op reis gaan of gewoon lekker naar
het strand. Intussen praat ik u even bij over de stand van zaken op het Vespucci
College.
Maatschappijleer en de rechtbank
Op vrijdagmiddag 19 en 26 januari zijn in het kader van het vak maatschappijleer de
leerlingen van havo/vwo 4 en 5 die dit vak volgen en/of daarin dit jaar examen doen
en enkele geïnteresseerde docenten en leerlingen naar het Hof van Justitie geweest
om rechtszaken bij te wonen. Het waren voor zowel de leerlingen als de docenten
interessante middagen met onder andere een indrukwekkende zedenzaak en een
actuele zaak over Venezolanen die per boot en met 20 kg hennep aan boord illegaal
ons eiland wilden bereiken, maar daarbij onderschept werden door de kustwacht.
Voor klas 4c zal met betrekking tot het vak maatschappijleer de komende periode
ook een bezoek aan het Hof van Justitie ingepland worden.
Vespucci Discovery Day
Dit jaar nieuw ingevoerd, gekoppeld aan onze lijfspreuk Ontdek jezelf, creëer je
toekomst: Discovery Day! De onderbouw had een dans- en toneeldag o.l.v. Drazans,
klas 3a/b maakte een short movie in het kader van het Internationaal Filmfestival. De
bovenbouw had onder leiding van Léon een natuurwetenschappelijke tocht over het
eiland, georganiseerd om de theoretische lesstof een praktisch gezicht te geven. De
theorie is uiteraard nodig, maar de praktijk spreekt tot de verbeelding en geeft
inspiratie om nieuwsgierig te worden en te blijven, en om een wetenschappelijk
denkpatroon te ontwikkelen. Bovendien was er een creatieve beeldopdracht. Het
Vespucci College wil dergelijke projectdagen vaker gaan organiseren, zodat
leerlingen niet allen cognitief, maar ook op vele andere manieren worden uitgedaagd
hun eigen talent en dat van anderen te ontdekken en te gebruiken. Zo wordt
bijgedragen aan een evenwichtige, optimale ontplooiing van alle leerlingen, op een
manier waar ze erg enthousiast van worden!
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Werkweek
De werkweek was een succes! Helaas speelde het weer ons parten bij het kamp van
klas 1&2. Het heeft zo hard geregend dat de helft van de leerlingen ervoor heeft
gekozen een dag eerder naar huis te gaan, omdat hun spullen niet meer droog
wilden worden. Jammer! Toch zitten leerlingen uit alle leerjaren vol verhalen over wat
ze allemaal hebben meegemaakt. Abseilen, salsa dansen, djembé, overnachting
onder de sterrenhemel, duiken, de Christoffelberg op, snuffelstages bij de rechtbank
en in hotels, maatschappelijke stages bij lokale verzorgingstehuizen en dierenasiels,
noem het maar op. De eindexamenleerlingen hebben de hele week aan hun
presentatietechniek gewerkt en gisteravond aan ouders en mede- en oud-leerlingen
de essentie van hun profielwerkstuk gepresenteerd. Ondanks de zenuwen ging hen
dat goed af! Het was een week waarin wij - leerlingen, docenten - elkaar eens in een
hele andere context konden ontmoeten. De bedrijven waren zeer te spreken over
onze keurige en initiatiefrijke leerlingen. Met z’n allen hebben zij het Vespucci weer
mooi op de kaart gezet!
Buitenlandreis
Voor de bovenbouwleerlingen is weer een buitenlandreis georganiseerd. Deze keer
is de bestemming Suriname. In totaal 22 leerlingen gaan mee van 23 t/m 30 maart,
begeleid door Pim, Sander en Meagan. De inschrijving voor deze reis is inmiddels
gesloten. Ouderavond voor deelnemers is op dinsdag 27 februari, om 19.00 uur.
Open Dag
Op zaterdag 3 maart, van 9 tot 11 uur, houdt het Vespucci College Open Dag. Er zijn
dan allerlei activiteiten voor leerlingen van groep 8, zodat zij de school beter leren
kennen. De ouderraad is aanwezig met een Oudercafé, zodat ouders van ouders
horen wat het Vespucci te bieden heeft. Onze leerlingen zullen de jonge kinderen uit
groep 8 rondleiden en ook u bent die dag van harte welkom. Het is belangrijk om
veel aanmeldingen te krijgen, vooral omdat ook dit jaar weer enkelen van u komende
zomer teruggaan naar Nederland. Het leerlingenaantal zien we graag groeien. Dus:
zegt het voort, Open Dag, komt kijken!
Mediacampagne
Een initiatief vanuit de Ouderraad is de mediacampagne, met als doel de
naamsbekendheid van Vespucci te vergroten en uiteindelijk meer leerlingen te
trekken. We streven naar 200 ingeschreven leerlingen in 2020 (nu 157). Samen met
PRGV 100% Creatie is een beeldmerk bedacht en zijn er een radiospot opgenomen.
Op het billboard bij Biesheuvel komt de aankondiging van de Open Dag te staan.
Maandag na de vakantie gaat de campagne van start. Een voorproefje ziet u al op
onze Facebookpagina!
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Stagiaire
Dit jaar hebben we maar één stagiaire, Dewi Strijbosch van Fontys Hogeschool, voor
het vak Engels. Dewi moet lessen observeren en enkele lessen zelfstandig geven in
klas 2 en 3, daarbij wordt zij door Rita begeleid. Wij wensen haar een leerrijke stage.
Nederlands: Maarten Groosman
De docent Nederlands Maarten Groosman, die sinds begin december 2017 niet meer
op school was wegens ziekte, heeft besloten van zijn welverdiende pensioen te gaan
genieten. Hij komt dus niet meer terug om les te geven. Zijn werkzaamheden zijn
intussen overgenomen door Joan van der Waal en Petra Willemsen, zoals u in een
vorige Nieuwsbrief kon lezen. Maarten komt op dinsdag 27 februari rond 12.30 uur
op school om afscheid nemen van leerlingen en het team. Wij bedanken Maarten
voor zijn inzet voor het Vespucci College en wensen hem veel geluk!
Profielkeuze derde klas
De leerlingen in klas drie gaan hun profiel en vakken kiezen. U bent op de
informatieavond geweest. Blijft u in gesprek daarover, de ervaringen bij de
snuffelstages kunnen een belangrijke invloed hebben op deze keuze. Leerlingen
worden in de mentorles begeleid bij hun keuze.
Digitaal jeugdlidmaatschap
In de week van 16 januari ontving u informatie over het gratis digitaal
jeugdlidmaatschap bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA) en de
aanmelding daarvoor. In diezelfde week is tijdens de lessen Nederlands hier
aandacht aan besteed; de leerlingen konden zich via school opgeven voor dit
lidmaatschap. Leerlingen die zich hiervoor aangemeld hebben, ontvangen in de
maand februari op hun e-mailadres een bericht van de OBA met daarin de
inloggegevens voor het aanmaken van een persoonlijk account. Met dit account
kunnen gratis e-books worden gelezen en e-luisterboeken beluisterd.
Het is de bedoeling dat de leerlingen die zich opgegeven hebben, serieus zijn in het
aanmaken van een account en zich de moeite nemen om alle stappen te volgen die
nodig zijn voor het verkrijgen van dit persoonlijke account.
Wij gaan ervan uit dat de bovenbouwleerlingen dit account zelfstandig kunnen
aanmaken. De ouders van de onderbouwleerlingen willen wij vragen hun kind(eren)
hierbij te helpen; ook al is het niet moeilijk, er zijn toch diverse stappen nodig om het
inlogproces te kunnen voltooien.
Uw kind kan ook hulp krijgen op school: in de les Nederlands komt dit te zijner tijd
aan de orde en ook de bibliotheekmevrouw Myriam kan uw kind een handje helpen.
Lid of geen lid van de OBA, de leerlingen kunnen gewoon een boek uit onze
bibliotheek blijven lenen.
Bibliotheekteam
Dat wij op school actieve leerlingen hebben die zich inzetten voor de leerlingenraad
is al langer bekend. Wij zien ook gepassioneerde leerlingen tijdens de pauzes in de
kantine broodjes verkopen. Wat nieuw en bijzonder is zijn leerlingen die elke
woensdag in de bibliotheek zijn om te helpen met de administratie van de boeken en
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het op orde brengen van de bibliotheek. Dat doen zij niet alleen 's woensdags op de
officiële openingstijd, maar soms ook op andere uren als zij vrij zijn. Sinds kort is de
bibliotheek daarom verrijkt met een bibliotheekteam, bestaande uit Martijn van den
Berg, Mikeias Gondin Matos en Frans Janssen, allen uit klas 2bc. Myriam Wismans,
de bibliotheekmevrouw, begeleidt de leerlingen. Wij zijn blij met de betrokkenheid en
inzet van deze leerlingen.
Examens op Bonaire
Het examensecretariaat is druk bezig met de planningen voor de eerste periode in
mei. Er wordt zo mogelijk bij DiviDivi geboekt. Helaas wordt hun iets grotere vliegtuig
ingezet voor de vluchten naar Aruba en niet naar Bonaire. Als we de vluchten niet
met DiviDivi rondkrijgen, moeten we toch uitwijken naar InselAir.
Magister
Magister functioneert bij ons nog steeds niet altijd betrouwbaar op alle aspecten en
zeker niet zoals u in Nederland wellicht gewend bent. Daarom werken we nog steeds
met studiewijzers en deze zijn leidend, niet Magister. Nog voor de zomervakantie
worden applicatiebeheerders getraind en krijgen we meer mogelijkheden in Magister,
zoals de ELO. Komend schooljaar zullen we dan volledig met Magister werken.
Leerling- en ouderenquêtes
Graag willen wij weten wat u van het Vespucci College vindt. Daarom zullen we in
maart een link naar een ouderenquête mailen, die u kunt aanklikken en dan digitaal
kunt invullen. In de klas worden leerling enquêtes afgenomen. Daarbij gaat het om
het welbevinden op school en de kwaliteit van de docenten. De uitkomst van de
enquêtes wordt met de docenten besproken.
Ik hoop u zo voorlopig weer voldoende te hebben bijgepraat. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u mij altijd mailen of een afspraak maken voor een persoonlijk
gesprek. Ook kunt u contact opnemen met de ouderraad.
Fijne vakantie!
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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