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Geachte ouders, verzorgers,
De Paasvakantie is (bijna) ten einde! De buitenlandreizigers naar Suriname zijn
vertrokken en weer veilig teruggekeerd! Het was een bijzondere ervaring met veel
natuur en ongewone dieren in een prachtige omgeving! Ook de begeleiders Pim,
Sander en Meagan hebben genoten van de reis en de fantastische en gezellige
groep.
Wellicht bent u intussen lekker op vakantie geweest of geniet u nog van de zon en de
rust hier op het eiland. Voor mij tijd om u even bij te praten.
Rapporten
De rapporten, de cijfers en de woordrapporten, zijn uitgedeeld. U kon zich opgeven
voor gesprekken met docenten, op woensdag 11 en donderdag 12 april. Het rooster
voor deze gesprekken vindt u op de website. Op woensdag vervalt kwt, in verband
met de inplanning van deze gesprekken. Uw zoon/dochter is dus om 12.40 uur uit,
maar mag natuurlijk altijd op school blijven. Wij hebben ook van u de voorspelling
voor komend schooljaar gekregen, of u blijft of wellicht het eiland verlaat. Altijd
spannend voor ons, want het leerlingaantal van nu houden we graag zo, we kunnen
zelfs nog wel wat groei gebruiken. In het kader daarvan:
Open Dag, lesjesmiddag en aanmeldingen
De Open Dag op 3 maart is goed bezocht. Er zijn rond de 50 leerlingen uit groep 8
met hun ouders komen kijken en ze waren heel enthousiast over de faciliteiten en de
gezellige sfeer hier op school. Een aantal leerlingen heeft donderdag mini-lesjes
Frans, aardrijkskunde en biologie gevolgd en ze waren getuige van brandend water
bij scheikunde. Klas 1bc heeft goed geholpen die middag en de nieuwe leerlingen
vrolijk en vriendelijk welkom geheten. Dank jullie wel daarvoor! De aanmeldingen
komen goed binnen.
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Bibliotheek
Myriam Wismans heeft zeven jaar lang de bibliotheek van het Vespucci College
gedraaid. In deze jaren heeft ze veel leerlingen aan het lezen gekregen door goed
naar hen te luisteren en boeken te adviseren die bij hem/haar pasten. Ze heeft de
bibliotheek opnieuw ingedeeld, de registratie van de boeken geautomatiseerd en
menig docent ondersteund bij lees- en literatuurprojecten. Ook heeft zij het jarenlang
mogelijk gemaakt dat Vespucci bij het Hof van Justitie rechtszaken kon bijwonen in
het kader van Maatschappijleer, allemaal als vrijwilligerswerk! Vrijdag voor de
vakantie heeft Myriam haar werkzaamheden op Vespucci neergelegd. Wij bedanken
haar hartelijk voor al haar energie en tijd die zij in de bibliotheek en op andere
terreinen in het Vespucci heeft gestoken.
De bibliotheek is nu onbemand. Is er iemand van u die de bibliotheek draaiende wil
houden? Opening is op woensdag in de tweede pauze, dus van 12.40 tot 13.15 uur.
Daarnaast is het bijhouden van uitgeleende en ingeleverde boeken en de invoering
daarvan in Aura, het computersysteem, een must. Er is een handleiding beschikbaar
en een overdrachtsmap. Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk op Vespucci?
Neemt u dan contact met mij op.
Proefexamens
Op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 april hebben examenleerlingen
proefexamens. Onder dezelfde omstandigheden als bij het ‘echte’ examen maken zij
examens voor diverse vakken. Deze examens worden conform de examennorm
beoordeeld. Zo krijgen de leerlingen een indicatie van hun prestaties en kunnen
eventuele hiaten nog worden weggewerkt. Tevens ervaren zij hoe het is zich lang
achter elkaar te moeten concentreren. De overige lessen ondervinden hiervan geen
hinder en de examenleerlingen hebben voor de vakantie al hun rooster ontvangen.
Examen Bootcamp
Wat wel enige consequenties heeft voor het rooster is het examen bootcamp voor de
leerlingen van 5 havo. We hebben gemeend deze leerlingen extra te moeten en
willen voorbereiden op het komende examen en de beste manier daarvoor is een
onderdompeling in het vak. In blokken van drie uur, 2x per dag, worden zij
klaargestoomd voor alle voorkomende vragen in het schriftelijk examen. Om dit
mogelijk te maken moest er met andere vakken worden geschoven. Op 16 april gaat
dit nieuwe rooster in. Het is tijdelijk en geldt tot aan Hemelvaart. U vindt het rooster
op de website.
Poëzieavond
Op maandag 16 april is er een poëzieavond in het kader van het vak CKV voor
leerlingen van 4b en 5a, hun ouders en andere belangstellenden. Inloop 19.00 uur.
Examens op Bonaire
Op dinsdag 17 april is er een ouderavond voor de ouders van de leerlingen die op
Bonaire examen gaan doen. Inloop 19.00 uur.
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Koningsdag, 30 april en 1 mei; 10 en 11 mei
Op deze dagen is de school gesloten. Lokale scholen hebben dan ook vrij.
Watersportdag
Op woensdag 9 mei heeft de hele school een sportdag op het Spaanse Water, met
onder andere windsurfen en suppen. Tegen die tijd ontvangt u daarover meer
informatie.
Magister
Er komt een trainer van Magister/Schoolmaster om binnen onze school
applicatiebeheerders op te leiden. De training duurt 7 dagen en we starten op 1 mei,
we offeren daar een vakantiedag voor op. In ieder geval zullen Riana, Dyanne,
Aurelio en ik deelnemen aan deze training, misschien sluit er nog iemand van
Radulphus of MIL aan. Ook zij gebruiken Magister. Later in mei komt er nog een
andere trainer voor Magistergebruik door de roostermaker en de docenten. Mocht dit
invloed hebben op het rooster, dan hoort u dat tijdig van mij.
Leerling- en ouderenquêtes
Graag willen wij weten wat u van het Vespucci College vindt. Ik had aangekondigd in
maart de enquêtes te zullen versturen, maar dat is er nog niet van gekomen. Daarom
zullen we in april een link naar een ouderenquête mailen, die u kunt aanklikken en
dan digitaal kunt invullen. In de klas worden dan ook de 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.
Graag tot volgende week!
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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