Nieuwsbrief nr. 3
Julianadorp, 1 september 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. In deze Nieuwsbrief
leest u over personele wisselingen en krijgt u een update over de voorgeschreven Covid19 maatregelen. Ook brengen wij u graag op de hoogte van onze slagingspercentages na
de herexamens.
Personeel
Docent Sander Bechtold is niet langer aan onze school verbonden. Sander was ingedeeld
bij zes verschillende vakken, voornamelijk in de onderbouw, en deze moeten natuurlijk wel
gegeven worden. Gelukkig hebben we snel goede vervangers kunnen vinden. Voor alle
vakken zijn er per direct docenten beschikbaar. Met enkelen daarvan hebben de
leerlingen al kennis kunnen maken. Ik stel ze hierbij aan u voor:
Aardrijkskunde in klas 1ab, 1bc, 2ab en 3a3b, en mens & maatschappij in klas 2bc wordt
gegeven door Margareth Wallée. Zij heeft een master culturele antropologie en sociologie
van de Universiteit van Amsterdam en een lesbevoegdheid. Margareth heeft al eerder op
het Vespucci lesgegeven, in 2016. Welkom terug!
Geschiedenis in klas 1bc wordt gegeven door onze geschiedenisdocent Tamar Boss.
Gelukkig paste dit nog in haar rooster en ze bereid extra te werken.
Mens & natuur in de klassen 1ab en 2ab, een vakkencombinatie biologie, scheikunde en
natuurkunde waar ook nog techniek bij hoort, wordt gegeven door Patrick Scannell.
Patrick is een veelzijdig man: hij heeft een master in health science, hij is medical doctor,
maar schrijft ook lesmethodes voor Suriname waar hij zijn eigen illustraties bij tekent. Hij
werkt parttime bij het natuurhistorisch museum. Patrick heeft ook een lesbevoegdheid en
heeft o.a. bij de International School gedoceerd. Hij geeft de theorie, het praktische
gedeelte techniek wordt nog steeds door René de Visser verzorgd.
Het vak maatschappijleer in klas 4c wordt gegeven door Lucinda Berkhout. Zij is een
enthousiaste, tweedegraads bevoegd docent en zij gaat onze 4c leerlingen naar het
examen leiden. Een hele klus, want maatschappijleer gaat over de Nederlandse
samenleving en politiek, de meeste leerlingen van 15/16 hebben daar maar nauwelijks
belangstelling voor. Het staat ver van hen af, als inwoner van Curaçao.
ICT zal woensdag aanstaande worden gegeven door Ace Suares. Hij is een creatieve IT
man met veel ervaring met jeugd & computers, maar, zoals hij zelf zegt, hij is niet per sé
een docent. Hij werkt liever projectmatig. Het belooft wel een boeiende les te worden! Ace
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blijft in ieder geval totdat we een permanente ICT docent hebben gevonden. En wie weet
vindt hij het wel zo leuk, dat hij graag blijft.
Met onze collega Emmy Hermsen (Engels onderbouw) gaat het gelukkig steeds beter,
maar ze is nog wel thuis en werkt aan haar volledige herstel. We hebben een vervanger
gevonden die direct de lessen van Emmy kon overnemen. Zij is vorige week al begonnen
en de ouders van de klassen die dit betreft zijn al eerder geïnformeerd. Jessica Chang is
native speaker en tweedegraads bevoegd docent Engels. Op het moment studeert zij om
haar eerstegraads bevoegdheid te behalen en daarnaast heeft zij ruimte om bij ons de
lessen van Emmy over te nemen.
Arjen Alberts, docent economie en bedrijfseconomie, die nog in preventief in quarantaine
zit vanwege zijn verblijf op St. Maarten, zal vandaag worden getest. Hij is vrij van
symptomen, we verwachten daarom dat hij donderdag live aanwezig zal zijn om zijn
lessen te verzorgen.
Er zijn intussen meerdere persconferenties geweest rondom het coronavirus en de
maatregelen van de overheid. Met betrekking tot de scholen is er aangekondigd dat er
richtlijnen speciaal voor het onderwijs worden opgesteld, per fase. Vooralsnog blijven de
scholen gewoon open en worden er apart per school maatregelen getroffen op het
moment dat er iemand binnen die school positief is getest. Wij willen u wel oproepen uw
zoon/dochter thuis te houden op het moment dat hij/zij hoest en/of verkouden is of koorts
heeft. Mochten we op school constateren dat uw zoon/dochter deze verschijnselen heeft,
zullen wij u bellen en vragen uw kind op te komen halen.
Op woensdag 9 september staat er een ouderavond voor alle klassen gepland. Wij
bekijken nog op welke wijze wij deze avond mogelijk kunnen maken. U hoort spoedig over
de organisatie van deze belangrijke en informatieve ouderavond.
De watersportdag, die gepland stond op woensdag 23 september, kan op die dag niet
doorgaan. Het is een evenement waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd en
evenementen zijn op het moment niet toegestaan. Zodra het weer mogelijk is, zullen we
deze sportdag opnieuw inplannen.
Mag ik u helpen herinneren aan de kledingvoorschriften? We zien korte rokjes,
naveltruitjes, spaghettibandjes en (bad-)slippers. Dat is ongepaste kleding voor een
schoolomgeving. Wilt u alstublieft zelf uw zoon/dochter controleren voordat hij/zij naar
school gaat? Ik heb deze week al iemand naar huis gestuurd om zich om te kleden.
Het slagingspercentage is nu bekend. Afgelopen zaterdag zijn de herexamens afgerond.
De leerlingen hebben een fantastische prestatie neergezet, want waar anderen hun
diploma dit coronajaar op basis van hun schoolcijferlijst kregen, moesten onze leerlingen
wél een extern examen afleggen. Vmbo-tl/mavo 100%, havo 93% en vwo 100%! Wij zijn
enorm trots op onze leerlingen. Van harte gefeliciteerd!
Ik vertrouw erop u hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u
vragen hebben, mailt u mij dan gerust.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
Rector
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