Julianadorp, 5 november 2018
Geachte ouder, verzorger,
In deze Nieuwsbrief nr. 4 aandacht voor de Studie- en beroepenmarkt, de
voorlichting vervolgopleidingen, een promotiefilm, 50-minutenrooster i.v.m.
bijscholing docenten en de toetsweek.
Studie- en beroepenmarkt
In het WTC vindt op woensdag 7 en donderdag 8 november de studie- en
beroepenmarkt plaats. https://www.studyfaircuracao.com/ Vanuit school gaan wij
daar niet naartoe, omdat in plaats daarvan voorlichters naar ons komen. De ervaring
heeft ons geleerd dat dat effectiever is dan wanneer wij met een groep leerlingen
daar rondlopen. Wel is het een aanrader om zelf met uw zoon/dochter naar de
studie- en beroepenmarkt te gaan, omdat u dan rustig en gericht kunt kijken en zelf
vragen kunt stellen.
Voorlichtingsrondes
Op dinsdagmiddag 6 november (morgen) zijn er voorlichtingsrondes over studie- en
beroepskeuze bij ons op school. Rita en Meagan hebben dit georganiseerd voor alle
bovenbouwleerlingen en klas 3c. De meeste leerlingen hebben zich inmiddels
ingeschreven voor deze rondes. De rondes starten om 13.15 uur en de
voorlichtingsmiddag is om 14.15 uur afgelopen. Dat betekent dus dat uw
zoon/dochter later dan gebruikelijk opgehaald moet worden. De leerlingen wisten dit
al ruim een week, ik begreep vandaag dat die informatie u nog niet allemaal bereikt
heeft, vandaar nog even de melding hier.
Promotiefilm
Filmmaker & fotograaf Maria Smeets (www.mariasmeets.nl) zal deze en volgende
week een promotiefilm van het Vespucci College maken. Woensdag zullen de eerste
shots worden genomen. Er wordt o.a. in de klas en op het schoolplein gefilmd. De
film komt op de website en Facebook. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw
zoon/dochter wordt gefilmd/gefotografeerd, stuurt u dan per ommegaande een
mail naar mij, waarin u aangeeft dat u geen toestemming geeft voor het maken van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter. m.zuijdgeest@vespuccicollege.net.
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Scholingsbijeenkomst docenten
RTTI is een standaard om scherp, transparant en efficiënt vier cognitieve niveaus
van leren in kaart te brengen.
Docentplus is de grondlegger en ontwikkelaar van
het RTTI-systeem. ‘Docentplus’ zijn Petra Verra en
Marinka Drost. Docentplus is komende week op
Curaçao en komt het Vespucci Team vertellen over
RTTI: hoe het is ontstaan en ontwikkeld én wat de
voordelen kunnen zijn van het gebruik van deze
manier van kijken naar cognitieve niveaus. Zo’n
gelegenheid krijgen we niet vaak! Daarom passen
we vrijdag het rooster aan, zodat het hele team in de
gelegenheid is deze introductie bij te wonen.






Vrijdag 9 november werken we met een 50-minuten rooster
Daardoor is iedereen om 12.40 uur klaar met lessen (eindtijd 6e uur)
Docentplus bijeenkomst over RTTI start om 13.15 uur voor alle docenten
Leerlingen die moeten nablijven doen dat van 13.15-14.15 uur

Wilt u meer weten over RTTI? https://docentplus.nl/
Toetsweek
Van 11 t/m 16 november is er toetsweek. Leerlingen hebben die week alleen maar
toetsen, er zijn geen gewone lessen. Er gelden regels in de klas: tassen voorin het
lokaal, mobieltje natuurlijk in de telefoonzakken, leerlingen nemen een boek mee dat
ze kunnen lezen als ze eerder klaar zijn met de toets (want ze moeten in het lokaal
blijven zitten totdat het uur is afgelopen). Toetsen hebben een duur in eenheden van
50 minuten, zodat leerlingen die recht hebben op extra tijd de toets binnen een
lesuur kunnen afronden. Het toetsrooster staat inmiddels op Magister.
Tijdens de toetsweek is Magister voor cijfers gesloten. Op dinsdag 20 november om
7.30 uur wordt Magister weer opengezet, u kunt dan de behaalde cijfers inzien.
Er gelden geen afzonderlijke kledingregels tijdens de toetsweek, dus gewoon gepast
gekleed naar school en geen slippers, ook niet als leerlingen daarna meteen
doorgaan naar het strand.
50-minutenrooster
Op woensdag 21 en donderdag 22 november hebben we een 50-minutenrooster in
verband met de rapportvergaderingen. Rapportuitreiking is op 28 november.
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
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