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Nieuwsbrief nr. 6 
 
Julianadorp, 18 september 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Graag praat ik u even bij over een aantal schoolzaken. 
 
Allereerst heeft receptioniste Monique Bruinewoud-du Breuil vandaag afscheid genomen. 
Wij waren heel erg tevreden over haar werkzaamheden en dienstverlening. Er wacht een 
nieuw avontuur op haar en haar gezin, waar ze zich goed op wil voorbereiden. Wij wensen 
Monique alle goeds in de toekomst en bedanken haar voor haar inzet voor het Vespucci 
College. Haar taken worden voorlopig overgenomen door Dyanne Ustasia.   
 
Komende maandag zal Arjen Alberts, docent economie en bedrijfseconomie, promoveren 
aan de Universiteit van Amsterdam. De titel van zijn proefschrift luidt: "Small Island Tourism 
Economies and the Tourism Area Lifecycle: Why Aruba and Sint Maarten have exceeded 
their carrying capacity". Van de verdediging van het proefschrift, altijd een heel spektakel, 
wordt een opname gemaakt, die wij later een keer met geïnteresseerde leerlingen kunnen 
bekijken.  U begrijpt dat Arjen volgende week niet op school zal zijn. Zijn lessen zullen door 
collega’s worden overgenomen, Arjen heeft alles goed voorbereid, opdrachten in Magister 
gezet en de docenten voorzien van materiaal. Er zijn ook diverse toetsen gepland. Die gaan 
dus gewoon door.  
 
Met betrekking tot corona hebben wij zoals beloofd toegezien op het desinfecteren van de 
handen bij binnenkomst van elk lokaal. 
Er zijn voorstellen van ouders gekomen om het onderwijs anders in te richten dan nu het 
geval is. In de vorige Nieuwsbrief had ik u al gemeld waarom we (nog) niet overgaan op 
online lesgeven. Er zijn nu af en toe leerlingen die verkouden zijn en thuisblijven, maar 
meestal is dat hooguit een paar dagen. Docenten zorgen tijdens en na afwezigheid van de 
leerlingen ervoor, dat er geen achterstanden ontstaan. Daar hoeft u zich dus geen zorgen 
om te maken. Er is gevraagd of leerlingen weer een vast lokaal kunnen krijgen en dat de 
docenten dan van lokaal wisselen. Voor de vakantie, toen leerlingen van 12-18 jaar ook twee 
meter afstand onderling moesten houden, was dat zinvol, omdat zij zich dan niet 
verplaatsten. In de huidige situatie is het echter zo, dat leerlingen wel met elkaar contact 
mogen hebben, en gaat het er juist om dat volwassenen onderling afstand houden. Als een 
docent van lokaal moet wisselen, moet zijn/haar werkplek iedere keer worden 
gedesinfecteerd. Het is dan zinvoller om de docent op één plek te houden. Daarom zullen we 
nu niet overgaan tot het inrichten van zogenaamde stamlokalen. 
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Op het moment ervaren we veel problemen met het internet. Ik wil u graag laten weten dat 
we er alles aan doen om het weer stabiel te krijgen. Voor de zomervakantie zijn de 
internetsnelheid en alle acces points gecheckt, om zeker te weten dat we digitaal zouden 
kunnen werken. In de zomervakantie zijn de vaste CAT5e internetkabels vervangen door 
CAT6, voor nog meer snelheid. Helaas is er na de vakantie een switch kapot gegaan, die is 
inmiddels vervangen, en kan provider TRES niet de juiste bandbreedte leveren. Daarnaast 
hebben we te maken met de constructie: de glasvezelkabel loopt tot aan Julianadorp, de 
overige meters worden door middel van een schotel overbrugt. Daarbij gaan enkele MB’s 
verloren en hebben we last van fluctuerend internet op het moment dat het contact tussen 
de schotels wordt verbroken, bijvoorbeeld bij regen en bij zwiepende takken. Daarom 
hebben we nu boomtakken verwijderd. Het is mogelijk om de glasvezelkabel te laten 
doortrekken naar onze school, nu er lantarenpalen in Julianadorp staan. Wij hebben daar 
opdracht toe gegeven, dus dat wordt binnenkort uitgevoerd. Daarnaast hebben we nu ook 
een ADSL lijn van UTS genomen. Leerlingen kunnen zelf zorgen voor beter internet op hun 
device als ze hun telefoon uitschakelen: iedere leerling heeft een eigen capaciteit. Als ze hun 
mobiel op wifi hebben en hun laptop ook, zitten deze elkaar qua internetsnelheid in de weg.  
 
Over de Colombiareis die niet heeft plaatsgevonden krijgen de betrokken ouders komende 
week apart bericht.  
 

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u 
desondanks nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Mariëtte Zuijdgeest 
rector  
 


