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Julianadorp, 15 oktober 2021 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Na de tussenvakantie van vorige week, zijn we allemaal weer volop bezig. Zo zijn er weer 
toetsen en proefwerken die geleerd en gemaakt moeten worden en is iedereen weer in de 
‘leermodus’.  
 
Als school zijn we onder andere in voorbereiding op het bezoek van de Nederlandse 
Onderwijsinspectie die onze school eens per vier jaar komt bezoeken. Met dat bezoek zijn 
we altijd heel blij want dat is per slot van rekening het moment waarop de kwaliteitszorg 
van ons onderwijs getoetst en gemeten wordt. Naast het bezoeken van een groot aantal 
lessen, zal de Inspectie ook praten met leerlingen, ouders, personeel en bestuur. In 
aanloop naar dit bezoek hebben wij alle benodigde documenten al naar de Inspectie 
opgestuurd. In feite komt het erop neer dat zij kijken of wat de school opschrijft ook in 
werkelijkheid en naar behoren wordt uitgevoerd. 
Indien er ouders zijn die beschikbaar zijn op 10 november en constructief met hen willen 
praten over onze school, dan hoor ik dat graag. Ook via de ouderraad heb ik dat verzoek 
al neergelegd. Vanzelfsprekend zullen wij alle ouders na afloop informeren over het 
bezoek en het rapport zal ook, zodra het openbaar is, gepubliceerd worden op onze 
website. 
 
 
Naast het bezoek van de Onderwijsinspectie zijn we ook bezig ons studiehuis opnieuw 
vorm en inhoud te geven en beter in te richten voor zelfstudie en samenwerking in kleine 
groepen. Daarvoor hebben wij ook een vrijwilligster die iedere dag in de ochtend naar 
school komt om als gastvrouw in het studiehuis te zijn. Mevrouw Bianca Verstegen was 
ook in Nederland al heel bekend met het studiehuis en werkte daarin als 
onderwijsassistent. Nog altijd zoeken wij naar meer vrijwilligers die bijvoorbeeld een 
ochtend in de week aanwezig kunnen zijn. Mocht u tijd en gelegenheid hebben, dan bent 
u van harte welkom en kunt u zich bij mij aanmelden. Vele handen maken dan licht werk. 
Dank u wel. 
 
De afgelopen dagen merkten we dat sommige leerlingen te laat in de les kwamen nadat 
ze zelf het schoolplein verlaten hadden in de pauze. Ik wil u allen erop wijzen dat het onze 
leerlingen niet toegestaan is de campus tijdens pauzes te verlaten tenzij dit met goede 
reden bekend is bij de school. Ik zal de leerlingen daar ook persoonlijk op wijzen. 
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Van 1 november tot en met 10 december bezoekt DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs in 
Nederland, onder andere ook Curacao. Zij geven dan voorlichting over studiefinanciering 
en terugbetaling van een studieschuld. Ze organiseren daarvoor enige bijeenkomsten en 
Webinars. Ook zullen zij een tijdelijk service kantoor in Curacao openen. Meer informatie 
kunt u vinden op: https://duo.nl/particulier/home/actueel/duo-bezoekt-het-caribisch-
gebied.jsp  
Interessant voor eindexamenkandidaten en hun ouders maar ook voor diegene die over 
een jaar pas het eindexamen gaan doen. 
 
Donderdag 28 oktober organiseren we weer onze jaarlijkse watersportdag. Die ochtend 
gaan we op verschillende locaties actieve watersporten bedrijven. De organisatie is in 
handen van Pim Hulshof. In de loop van volgende week zullen de leerlingen te horen 
krijgen wat er georganiseerd wordt. We hebben formeel al toestemming gekregen van de 
overheid voor de organisatie van deze dag. Het is in lijn met de Corona maatregelen zoals 
ze in Curacao gelden. 
 
Nog altijd zijn Corona-besmettingen nog actueel in Curacao. Gelukkig treft het onze 
school tot nu toe in geringe mate. Mochten leerlingen echter door besmetting of 
quarantainemaatregelen thuis moeten blijven dan kunnen we altijd ervoor zorgen dat ze 
de lessen via Teams online kunnen volgen. We kunnen ook proefwerken thuis online laten 
afnemen. Is er sprake van een situatie zoals hierboven beschreven, neem dan contact 
met de mentor van uw kind om alles in werking te zetten. 
 
Iedereen een fijn weekeinde toegewenst en we kijken met z’n allen uit naar iets koeler 
weer de komende maanden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector 
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