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Geachte ouders, verzorgers,
De aanscherpingen van de Corona-maatregelen voor Curaçao hebben grote invloed op ons
allen. Ook het onderwijs, de scholen moeten hun programma’s bijstellen om aan de
lockdown-restricties te kunnen voldoen.
Als Vespucci College zijn we heel blij dat het onderwijs op de scholen doorgang kan vinden.
De volgende aanpassingen hebben wij gedaan om met ingang van morgen, woensdag 24
maart, te zorgen dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft:
• Alle leerlingen gaan gewoon naar school. En iedereen houdt zich strikt aan de
voorzorgsmaatregelen zoals die al langer gelden. In de lessen zal daar op toegezien
worden. Mocht een leerling onverhoopt niet naar school kunnen dan kan deze
leerling via Teams meekijken en luisteren met de lessen. De leerling kan dan zelf via
een klasgenoot regelen dat hij of zij via een device kan meekijken. Dit is de snelste
en makkelijkste manier om de thuiszittende leerling toch te laten participeren in de
lessen. Vanuit het Ministerie van Onderwijs in Curaçao wordt nadrukkelijk
aangegeven dat thuisblijven zonder nadrukkelijke reden geen geldigheid heeft. Alle
leerlingen worden in principe gewoon op school verwacht.
• De school gaat voor de komende drie dagen over op een 50-minuten lesrooster zoals
we dat ook vorige week woensdag hadden. Het 6e lesuur les eindigt dan om 12.40
uur. Iedereen kan dan voor 14.00 uur weer thuis zijn.
• De lessen LO vervallen tot nader order. Indien de lockdown-maatregelen langer van
kracht blijven, zal er ook een aangepast rooster voor na de Paasvakantie gemaakt
worden.
• De voorlichting van het decanaat voor klas 2bc vervalt deze week. Er wordt een
nieuwe datum vastgesteld na de vakantie.
• De herkansingen voor de bovenbouw-leerlingen staan nu voor aanstaande vrijdag
het 1e en het 2e lesuur gepland. Een rooster wordt hiervoor opgesteld. Ook leerlingen
die vrijdag het 6e en 7e uur een inhaaltoets zouden maken, kunnen dit tijdens het 1e
en /of 2e uur doen.
• De oudergesprekken direct na de Paasvakantie zullen komen te vervallen omdat naar
verwachting tegen die tijd de restricties nog zullen gelden. Als u graag een of
meerdere docenten wilt spreken, verzoeken wij u zelf via de email contact op te
nemen met de betreffende docent(en). Hij/ zij zal dan een telefonische of online
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afspraak met u maken. De email-adressen van de docenten zijn:
voorletter.achternaam@vespuccicollege.net.

Al met al weer beperkende maatregelen voor ons allen. Toch zijn we heel blij dat het
onderwijs door kan blijven gaan en we in staat zijn om uw kinderen op een goede manier het
schooljaar te laten afmaken. Minstens zo belangrijk blijft het om onze eindexamenleerlingen
goed voor te bereiden op de staatsexamens. We hebben er alle vertrouwen in. Met uw
steun en medewerking gaan we ook dit schooljaar weer goed afronden.
Mocht er meer en nieuwe informatie komen rondom de Corona-maatregelen dan zullen wij
u daar over berichten.
Ik wens iedereen, ondanks alles, ook een hele fijne en ontspannen Paasvakantie toe.
Met vriendelijke groeten,
Wim de Visser
Rector.
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