Julianadorp, 14 augustus 2018

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019. Ik hoop dat u een fijne en
ontspannen vakantie hebt gehad.
Deze week zijn we op het Vespucci College begonnen met de laatste voorbereidingen. Het
rooster is zo goed als af, lokalen zijn geschilderd, het brandalarm is weer up-to-date en de
schoonmaakploegen zorgen voor een frisse start. Donderdag en vrijdag zijn er voor de
docenten studiedagen, waarin we aandacht besteden aan het leerplan en de studiewijzers,
de examenresultaten worden geanalyseerd en we optimaliseren het mentorprogramma.
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe docenten aangenomen. Ik stel ze aan u voor:
• Ruvienna Nicolaas, 2e graads bevoegd, verzorgt de lessen Engels in 1ab, 1bc, 2bc
en 4c.
• Suenmeley Sint Jago geeft economie, management&organisatie en het nieuwe vak
bedrijfseconomie. Zij heeft een Master behaald bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
en heeft een 1e graads onderwijsbevoegdheid.
• Sanne van der Klift komt Petra Willemsen versterken voor het vak Nederlands. Zij is
1e graads bevoegd en is o.a. gespecialiseerd in onderzoeksvaardigheden. Daarom
zal zij ook de begeleiding van het profielwerkstuk in de examenklassen op zich
nemen.
• Peter Varenkamp is een ervaren docent Duits, 1e graads bevoegd. Hij neemt mijn
lessen over, als ook de lessen Duits van Meagan, die daardoor nu weer ruimte heeft
voor maatschappijleer.
Er zijn vijf stagiaires dit jaar, waarvan er twee nu direct beginnen. Sophie Roos is 4e jaars en
loopt stage voor biologie bij Laurens Duiveman, Sophie Borsboom is 3e jaars en loopt stage
voor wiskunde bij Dominic Messerschmidt. Beide studenten komen van de Hogeschool
Utrecht. Zij blijven tot eind januari bij ons op Vespucci.
Op het moment kan ik nog geen informatie geven over een docent wiskunde als vervanging
van Franka Jansen. Ik houd u op de hoogte.
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In deze nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor de belangrijkste zaken om de start zo
goed mogelijk te laten verlopen.
De eerste schooldag is op maandag 20 augustus. De leerlingen worden om 7.15 uur
verwacht. Met een korte toespraak en het voorstellen van het Vespucci team luiden we het
nieuwe schooljaar in. Daarbij bent u als ouders/verzorgers van harte welkom. Daarna gaan
de leerlingen met hun mentor mee naar een lokaal, waar een introductieprogramma zal
plaatsvinden. Om 9.15 uur mogen de leerlingen weer naar huis.
Op dinsdag 21 augustus is onze traditionele Baaidag. De hele school gaat naar het strand
om daar met sport en spel elkaar beter te leren kennen. Het vervoer naar en van het strand
terug naar school is geregeld, we gaan met de bus. Leerlingen worden om 7.15 uur op
school verwacht en zijn rond 12.30 weer terug.
Woensdag tot en met vrijdag vindt projectonderwijs plaats rond de 21ste eeuwse
vaardigheden. Deze vaardigheden vormen een rode draad in ons onderwijs. De projecten
zijn voor elk leerjaar anders en de thema’s zijn toegespitst op leeftijd, leerbehoefte en
lesprogramma. Zij zullen zorgen voor een optimale start van het schooljaar. Deze dagen
starten om 7.15 uur en eindigen om 12.40 uur. De projecten worden deels verzorgd door
externe experts.
In de eerste week zijn de docenten, die als begeleider betrokken waren bij de mondelinge
examens op Bonaire tijdens de eerste week van de vakantie, nog niet beschikbaar. We
kennen met ingang van dit jaar een vakantiespreiding van het docententeam, om de lasten
zo goed mogelijk te verdelen.
Met ingang van maandag 27 augustus wordt er volgens het lesrooster onderwezen en
dienen de leerlingen hun boeken bij zich te hebben. Alle docenten zijn dan uiteraard
aanwezig en goed voorbereid om alles uit de leerlingen te halen!
Op de website vindt u veel informatie over het Vespucci college, zoals het Jaarrooster en de
namen van alle medewerkers. De schoolgids zal beschikbaar komen op het moment dat de
uitslagen van de herexamens bekend zijn, omdat de slagingspercentages moeten worden
opgenomen in de schoolgids. U vindt deze t.z.t. ook op de website.
Het team van het Vespucci College wenst u allen een succesvol, educatief en inspirerend
schooljaar 2018 – 2019 toe. Wij hebben er zin in!
Graag tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
Rector

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

