Julianadorp, 5 januari 2021.
Beste ouders, verzorgers,
Mijn eerste werkdag bij het Vespucci College zit er open en werd afgesloten met een flinke
elektriciteits- en internetstoring. Heel graag wil ik de goede gewoonte van Mariette
voortzetten door u regelmatig via een digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle
wetenswaardigheden in de school van uw zoon of dochter.
Maar laat ik toch eerst beginnen u allen een heel goed en voorspoedig 2021 toe te wensen.
En daarbij de hoop en verwachting uit te spreken dat het ons allen beter zal vergaan dan in
de achterliggende tijd van beperkingen en sluitingen.
Gisterochtend zijn we, de collega’s van de school, begonnen met een studiedag waarbij veel
aandacht was voor het opstarten van de tweede helft van het schooljaar, de kennismaking
met een nieuwe collega en verdergaande kennismaking van mij met de school. Maar ook
hebben we uitgebreid stilgestaan bij de inspiratiemomenten van ons allemaal voor het
onderwijs en hoe wij de leerlingen zo gemotiveerd mogelijk kunnen maken waarbij het
eigenaarschap van het leren meer door de leerling zelf omarmt kan worden. Kortom, we
hebben stilgestaan bij de ‘drive’ die in ons allemaal zit voor het onderwijs.
Ronnie de Vries is onze nieuwe collega aardrijkskunde die de lessen van onze
hooggewaardeerde collega, Leon Pors zal overnemen. Wij wensen hem heel veel plezier en
succes bij ons op school. En vanuit deze plaats danken wij Leon voor zijn mooie werk bij het
Vespucci. Naar ik vernomen heb, zijn enkele generaties leerlingen heel dankbaar van hem les
te hebben gehad.
We streven ernaar, met de huidige stand van zaken en kennis omtrent COVID-19 in Curaçao,
om met ingang van maandag 11 januari alle lessen zoals die in de oorspronkelijke
lessentabel staan, te kunnen hervatten. Dat betekent concreet dat we onze leerlingen weer
gymnastieklessen en het vak techniek voor de onderbouw zouden kunnen gaan geven. Maar
voordat we dit feitelijk kunnen activeren is er informatie van de Curaçaose overheid nodig
om te weten wat de formele besluitvorming is. Ook kost de aanpassing van het lesrooster
enige dagen. Wij informeren u en de leerlingen voor het einde van de week over de stand
van zaken.
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Mariette heeft in haar laatste nieuwsbrief kort aangegeven dat ik haar baan en
verantwoordelijkheden voor de rest van dit schooljaar zal overnemen. Een van de
opdrachten voor mij is het zoeken van een nieuwe rector voor de komende jaren die het
meerjarenplan van de school samen met de collega’s vorm en inhoud gaat geven. En ik denk
namens velen van u te spreken als ik vaststel dat Mariette hier de laatste drie-en-een-half
jaar voortreffelijk werk heeft verricht en dat continuïteit en uitbouw van de kwaliteit van
het onderwijs een van de uitgangspunten moet zijn.
Na 7 jaar directeur te zijn geweest in Sint-Maarten en daar enorm genoten te hebben van de
veelzijdigheden van die baan, vind ik het een voorrecht om samen met het bestuur, de
collega’s en u samen te werken aan een voortreffelijk Vespucci College.
Met hartelijke groet,
Wim de Visser
Rector a.i.
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