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Julianadorp, 16 november 2018 
 
 
Geachte ouder, verzorger, 
 
In deze Nieuwsbrief nr. 5 aandacht voor het lesrooster vanaf maandag 19 november, 
50-minutenrooster i.v.m. rapportvergaderingen,  
 
Toetsweek voorbij 
De toetsweek is achter de rug en de projecten zijn afgerond. Leerlingen uit klas 2 
bouwden een kinetische baan, leerlingen van alle derde klassen waren vandaag naar 
het Curaçaosch Museum en daarna hebben zij toeristen geïnterviewd. Veel 
Amerikanen, maar ook een stel uit Tsjechië. De vreemde talen zijn in de praktijk 
gebracht! Leerlingen kunnen nu even bijkomen en genieten van een rustig weekend. 
 
Nieuw rooster 
Aanstaande maandag gaat het nieuwe rooster in. U kunt het rooster in Magister zien. 
 
Cijfers, vergaderingen en rapport 
Docenten leveren vóór dinsdag 7.15 uur alle cijfers via Magister in. Dat is dan ook 
het moment dat het cijferdeel van Magister weer voor u wordt opengezet en u de 
behaalde resultaten kunt zien, als ook het gemiddelde rapportcijfer. Het team heeft 
op woensdag 21 en donderdag 22 november rapportvergaderingen. In verband 
met deze vergaderingen wordt er op deze dagen met het 50-minutenrooster 
gewerkt. Op woensdag 28 november wordt het 1e rapport van dit jaar aan de 
leerlingen door de mentor uitgereikt.  
 
10-minuten gesprekken voor ouders met de leerling                                             
De oudergesprekken naar aanleiding van het rapport, waarvoor u zich kunt opgeven 
en/of waarvoor u uitgenodigd wordt, zijn op maandagmiddag 3 december en 
dinsdagavond 4 december. Niet alle docenten zijn beide dagdelen beschikbaar. 
Opgeven gaat via Magister. Hoe dat precies in z’n werk gaat krijgt u nog te horen. Op 
maandag 3 december is het 50-minutenrooster van kracht.  

SAQI                                                                                                                                              
In week 48 zal in de mentoruren de zogenaamde SAQI test worden afgenomen. De 
School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft 
over hoe een leerling de school ervaart. De SAQI meet 

• MOTIVATIE voor schoolvakken 
• TEVREDENHEID met school 
• ZELFVERTROUWEN 
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We nemen deze test af in de brugklassen, in klas 3c en bij de nieuw gearriveerde 
leerlingen in klas 2ab, 2bc, 3a en 3b. De resultaten van de test zijn welliswaar een 
momentopname maar geven ons toch een handvat om als mentor met onze 
leerlingen of met u als ouder in gesprek te gaan en eventuele problemen te 
ondervangen. Zo kan de uitslag bijvoorbeeld leiden tot deelname aan de 
faalangstreductietraining. Informatie kunt u vinden op de website: www.saqi.nl 

Sinterklaasviering 
Op woensdag 5 december zal de mentor met zijn/haar klas tijdens het KWT-uur 
Sinterklaas vieren. Het is ieder mentor vrij dit naar eigen inzicht in te vullen. 
 
Reizen 
Via de mail bent u op de hoogte gebracht van diverse Vespucci reizen in 2019. De 
Buitenlandreis naar Peru is vol, er zijn zelfs te veel aanmeldingen. Vandaag was de 
deadline om documenten voor deze reis in te leveren, maandag weten we wie er 
definitief mee kan. Er zijn nog wel plaatsen over bij de studiereis en ook bij het 
waterproject. Aanmelden kan komende week nog. 
 
Ieder kind een kerstcadeau  
Dolfijn fm organiseert ook dit jaar weer de actie ‘Ieder kind een kerstcadeau”. De 
ingezamelde cadeaus worden onder stichtingen, crèches en tehuizen met minder 
bedeelde kinderen verdeeld. Het Vespucci College ondersteunt deze actie. We 
vragen dan ook iedereen om een cadeautje te komen brengen en onder onze 
kerstboom te leggen. Dat kan van woensdag 12 t/m vrijdag 15 december. De 
Ouderraad brengt alle cadeautjes samen met enkele leerlingen naar Dolfijn fm. De 
cadeautjes moeten een beetje van gelijke waarde zijn, omdat ze vaak in groepen 
uitgedeeld worden. Vandaar dat Dolfijn fm vraagt naar cadeaus van tussen de 15 en 
25 gulden. Het cadeau moet nieuw en ingepakt zijn en zet op de verpakking of het 
voor een jongen of een meisje is. Ieder cadeau is één blij kind. 
 
Kersttalentenshow 
Op dinsdagavond 18 december houden we onze traditionele kersttalentenshow. 
Leerlingen en docenten laten zien wat ze allemaal in huis hebben! U bent natuurlijk 
allemaal van harte uitgenodigd!  
 
Leerplicht en verlof met kerst 
Denkt u eraan dat het Vespucci College een van de lokale scholen afwijkende 
kerstvakantie heeft? Als u het eiland verlaat voordat de lokale scholen vakantie 
hebben, of wanneer u later terugkomt, moet u een verlofaanvraag doen. Wij geven u 
een getekend formulier mee, waarmee u naar SAE gaat voor het 
toestemmingsformulier. De lokale scholen hebben als eerste vrije dag vrijdag 21 
december en hun leerlingen gaan op maandag 7 januari weer naar school. Onze 
leerlingen hebben een dag eerder vrij en starten een dag later, op dinsdag 8 januari.  
 
Ik vertrouw erop u voorlopig weer voldoende te hebben bijgepraat. Als u nog vragen 
heeft hoor ik dat graag. U kunt zich ook altijd tot de ouderraad wenden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariëtte Zuijdgeest  
rector        


